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Hova eksperimento.
La teknikaj konferencoj en Geneve, Venezia kaj Paris 

enkondukis novan sperton en la historion de Esperanto: ili 

kunvenigis spertulojn de tri fakoj niaj por diskuti pri ia 'in 

struado de Esperanto en lernejoj, gia uzo en foiroj aŭ ĝia 

apliko al scienco. Pri internacia radio-unuigo estis provita 

kun sukceso prepara konferenceto, kie nia lingvo estis uzata 

en diskutoj apud franca kaj germana.

Ĝ is nun en eksteraj kongresoj oni kontentigas eterne 

per „piaj“ rezolucioj favoraj al Esperanto, sed ofte sen prak

tikaj sekvoj. Kial oni ĉiam nur „rekomendas“ mirindajojn 

anstataŭ efektive d e c i d i  seriozan paŝon? Foje Car oni ne 

kuragas, sed ankaŭ foje Ĉar kelkaj esperantistoj estas tro fa

natikaj. Ili volas Ĉ ion kaj riskas atingi n e n i o n .  En la vivo 

tio estas malprudenta.

Ke niaj propraj kongresoj perfekte kaj flue funkciu per 

unu sola lingvo, tio estas bona kaj necesa kiel pruva modelo 

en la okuloj de Ia cetera mondo. Sed jam  dudekfoje tiu 

pruvo ripetigis kaj ankoraŭ ne imitas nin aliaj kongresoj.

Estas malfacile salti de unu sistemo al la alia. Necesa 

kaj neevitebla estas en Ĉio ia —  eĉ mallonga —  transira 

periodo. En internaciaj kongresoj ĉiuspecaj la multeco de 

Ia tradukoj estas teruraĵo. Postuli, ke ĉiuj delegitoj lernu 

tuj paroli Esperanton, tio estas malfacila, sed se la plimulto

povus jam  kompreni g in —  post kelkaj horoj da trastudo - 

tiam estus eble decidi, ke Ciu parolos kiun ajn nacian lingvon 

li preferas, sed ke la raportojn oni nur en unu lingvon tra

dukos: en Esperanton.

Tion la brita delegitaro rekomendis al Ia Pacaj Kongresoj. 

Tion ia Internacia Oficejo de Edukado d e c i d i s  provi en 

Praha ĉe la Paska Konferenco pri Pacedukado en lernejoj. 

Kelkaj raportontoj scias aŭ lernas Esperanton kaj uzas gjn 

mem. Aliaj fakistoj aŭ eminentaj scienculoj raportos naci

lingve kaj iliaj paroloj estos tradukataj en Esperanton.

Tiu sistemo estos unuafoje provita en Praha kaj, se tiu 

eksperimento sukcesos, gi estos multe pli facile imitebla de 

aliaj kongresoj

Pri la temo mem de ia konferenco ni jam antaŭe skribis; 

estus granda ĝojo por nia Majstro kaj devas esti instigilo 

por ni, ke Esperanto povu helpi utilan kaj urgan interkonsil- 

igon pri eduko de la infanoj al homara sento aŭdante kion 

oni jam  ekprovis diversloke en tiu direkto.

Sed por ke Esperanto vere helpu kaj ne simple embarasu 

tiun interkonsiligo^ nepre necesas, ke partoprenu samideanoj 

en granda nombro kaj ne nur eksteraj interesatoj. Faru ĉion 

por veni al Praha aŭ instigi aliajn I

Edmond Privat.
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Unueco spirita,
diverseco noma

Estas konata intenco de D-ro Zamenhof, ke lia 

lingvo helpu al pli profunda interkomprenigo inter 

homoj diversgentaj, ne nur en praktikaj aferoj, sed 

ankaŭ en spiritaj. Li deziris krei neutralan funda

menton lingvan kaj moralan, sur kiuj povus frate 

renkontigi diverslingvanoj kaj diversreligianoj neniel 

enmiksante sin en la internajn aferojn de siaj reci

prokaj nacioj kaj eklezioj.

Ĝ i estis la esenco de tio, kion li nomis la i n 

terna ideo de Esperantismo-. Lau la difino de la 

Bulonja deklaracio estas espetantisto ĉiu kiu uzas 

la lingvon, tute egale por kiu celo li ĝin utiligas. 

Sed laŭ la Zamenhofa parolado en Cambridge, estas 

idea esperantisto Ĉiu, kiu lernis per Esperanto ne 

nur la gramatikon, sed la koran komprenemon al 

homoj de aliaj gentoj kaj religioj.

Ke la lingvo de I'Espero disvastigis tiun homan 

komprenemon en milojn da animoj, tio estas la plej 

bela floro en la spirita krono de ĝia seminta en la 

mondon. Efektive nenio estas pli favora al paca re

konstruo de I’ homaro ol tiu nova fratema pens

maniero, serĉanta prefere tion, kio unuigas, ol tio, 

kio dividas.

Ankau ĝi klarigas ia kauzon, kial la esperant

ista publiko estas ofte elektita kiel favora varbokanto  

de orientaj unuecigaj religiaj movadoj. Iliaj apostoloj 

en Europo baldaŭ konstatis la simpatian kompren

emon de la esperantistoj kaj komencis propagandi 

sufiĉe aktive inter ili.

ĉ ie  oni amike eĉ fervore akceptis ilin, sed nenie 

Ui varbis multajn efektivajn adeptojn. Tia movado 

estas nun Ĉie konata per Esperanto, eĉ se ne aligis 

al ĝiaj societoj granda nombro da homoj. Kio mal

helpas efektivan aligon eĉ inter sinceraj simpatiantoj?

D u  kauzojn ni notu. Unue multaj homoj apar

tenas a! iu aŭ alia religia au filozofia grupo. Ili ne

deziras Sangi sian spiritan domon. Cetere, kial ili 

Sangus, se ilia kredo estas sincera kaj se ili trovi* 

en ĝi la feliĉon, la korkontentigon kaj la inspiron 

al homa helpemo?

Due multaj marŝas sur la vojo al lumo per 

helpo de spirita majstro, kies influo, inspiro kaj ek

zemplo estas al ili kutime familiaj. Se oni proponas 

al ili alian nomon, alian personon, alian kondukanton, 

kiun ili ne konas, ili sentas sin haltigataj.

Preskaŭ ĉiuj tiuj novaj movadoj prezentas al la 

mondo apartan fondinton, kies vivo estis admirinda 

kaj alportis al miloj da homoj ĉirkaŭ si grandan in

spiron. Tamen al la ekstera publiko tiuj sanktaj 

gvidantoj aperas kiel konkurantoj inter si kaj ilia 

plureco konfuzas multajn homojn.

Se oni profunde ekzamenus iliajn admonojn oni 

rimarkus, ke tia konkurenco tute ne ekzistis en ilia 

penso kaj ke ili ĉiuj rekomendis al la homaro la 

saman altigon de konscienco kaj oferon de si mem. 

Iliaj apostoloj pli parolas pri ilia persono ol ili mem 

eble dezirus kaj ŝatus. Tion klarigas fideleco kaj 

dankemo. Sed eble ĝi malhelpas iom la celon.

Kio fine p lig ravas  super ĉio cetera? Certe, ke 

disvastigu tra la mondo tiu nobla spirito de sindono 

kaj frata komprenemo al ĉiuj sinceraj kredoj. Se 

tion predikis sankta viro en Ekstrema aŭ en Prok

sima Oriento, multe pli urĝas disvastigi tiun spiriton 

ol elvoki diskutojn ĉu li estas Di-sendito aŭ apostolo. 

En tiuj polemikoj estas facile ofendi aliajn homojn 

au eĉ kaŭzi novajn dividojn pro diversaj signifoj de 

vortoj. Prefere oni lasu flanken ĉion, kio koncernas 

nomojn kaj oni insistu pri la spirito. Tiel oni helpos 

unuecon kaj ne dividon restante tute fidela al la in 

spiro de la sendinto.
” * '<’*] •* / v <*/ * v -T1 ‘ ; '

Liang-ĉu-oal.
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Jionstanta dentro 
de internacia in fo rm a d o

En Geneve antau la XV Il-a kongreso kunvenis 

en la Oficejo de U E A  reprezentantoj dc diversaj 

internaciaj somerkursoj, kongresoj kaj oficejoj por 

starigi komunan 

programon por la 

tuta somero evit

ante maloportunajn 

s a m te m p a jn . El 

tiu tre utila kun

veno elnaskiĝis ia 

ideo fondi kon

stantan ligilon inter 

ĉiuj internaciaj or

ganizajo} sidantaj 

en Genfcve.

D um  la lasta 

jaro kunvenis ĉiu- 

monate delegitoj de 

la ĉefaj internaciaj 

asocioj ĉe la Inter- % 

nacia Servo de la

Kvakeroj. La Aso

cio por Interesoj de 

Ĝenevo proponis 

sian helpon kaj jus 

oni fondis en ĝia 

kontoro la novan 

Konstantan Centr

on de Internacia 

Informado. I .C .K . 

kaj U E A  estas 

inter la fondintaj 

membroj.

Krom la ofici-
ferieca lago kun oelŝipo

Internacia Oficejo por defendi Indiĝenojn, Internacia 

Alianco por Virinrajtoj Internacia Konsilantaro de 

Flegistinoj, Internacia Unuiĝo de Studentoj, Inter

nacia Federacio de 

Universitataj V ir

inoj, Internacia 

Unuiĝo por univer

sitata interhelpo, 

Internacia Virina

Konsilantaro, ktp.

La ĵus fondita 

..Centro* nun el

donos belan pro

gramon dc ĉiuj 

internaciaj kursoj 

kaj internaciaj kon

gresoj en Genĉve 

dum la venonta 

somero. Por ke Es

peranto havu sian 

pagon en tiu libr

eto dissendota tra 

la tuta mondo kaj 

sian lokon inter la 

regulaj internaciaj 

somerkursoj, nia 

I. C. K. nun pre

paras projekton 

de lingvaj kursoj 

pri kaj en Esper

anto, okazontaj en 

la fino de Augusto 

kaj komenco de 

Septembro. Instruo

alaj Ligo de Nacioj kaj Internacia Laboroficejo sidas 

en Gen&ve 42 aliaj internaciaj sekretariejoj. Inter 

ili estas Internacia Ruĝa Kruco, Internacia Pacofic

ejo, Internacia Oficejo de Edukado, Y. M. C. A ., Inter

nacia Unuiĝo por savi Infanojn, Interparlamenta Unio»

por pliperfektigi en la lingvo kaj ekzamenoj por akiri 

instruan diplomon povus okazi tie regule Ciujare Ĉe 

la fino de la Ĝenevaj universitataj somerkursoj. Kiu 

Satas Ia ideon bonvolu skribi al ni kaj ni donos 

pliajn informojn en venonta numero.
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£a virina harmodo
Originale verkis J. Reisinger, deneve.

En Ia gazetaro periode aperas diversopiniaj ar

tikoloj —  Ĉu de nekonantoj, ĉu de fakuloj — pri la 

modo de la hartondado ĉe la virinaro. El ĉi-tiuj du 

kampoj sin kontraustarantaj, ofte vidigas tre vigla, 

eĉ akra diskutado kontraŭ aŭ por la nova modo. Iuj 

indigne, kvazaŭ ribele plendas, ke tia modo estas tute 

ne konvena kaj deca, ĉar kontraŭ la bona moro, ja 

honto por virinoj, kiuj volas respektigi siajn sekson 

kaj dignon; dume aliaj kontraŭe 

opinias, ke tio estas afero de 

persona gusto, tute sendependa 

de ia moralo, kaj plie, modo 

treege praktika kaj ĉefe ĉarma 

por plimulte da virinoj. Nu, sen 

longa pripensado, oni, el ĉiuj 

vidpunktoj, devas pravigi la por

ulojn. Efektive, kie troviĝas la 

preciza limo inter tio, kio estas 

konvena kaj nekonvena, deca kaj 

maldeca? ĉ u  tio ne estas simpla 

afero de Sango de persona gusto, 

kaprico, iom post iom pli kaj pli 

disvastiganta, ĝis fine ĝi farigas 

la atestita kaj morala komunaĵo 

de la popola plimulto. Male, tio 

kio unue estas konsiderata kiel

-

U

v
‘X .morala aŭ de bona kutimo, iom 

post iom, de generacio al gene

racio, pli kaj pli Sangigas ĝis 

lastfine post jardekoj au eĉ nur 

post jarcentoj, jam estas rigard

ata kiel malmorala, malinda, ja krima faraĵo. Agoj, 

faroj, modoj, kiuj foje estis kondamnitaj kiel nemoralaj, 

aŭ nur eĉ nekonvenaj, nuntempe jam  estas se ne 

laŭdataj, almenaŭ tolerataj en sferoj multe pli gravaj 

ol la modo de mallonga hararo de la virino. Tiu, 

kiu volas havigi al si nerefuteblajn argumentojn fa

vorajn al iu modo, povas trovi ilin jam  en tre frua 

pratempo. Por sin konvinki, sufiĉas vidi kio okazas 

Ĉe popoloj primitivaj. Sed eĉ sen tiu analogio, restas 

kiel plia atestaĵo la monumentoj el la antikva Egipto, 

montrante al ni tipajn modelojn de virinoj kun mal

longaj haroj. La romanaj vestalinoj estis divigataj 

fortranĉigi al si la harojn, samkiel devige ĝin faras

Modela paĝia harfrizaĵo

kvankam

ankoraŭ nune la monaĥinoj. La hebreinoj observantaj 

la religian devigon, edzinigante mallongigis sian kap

ornamon. Ili tion faras ankoraŭ en landoj, kie la 
antauaj kutimoj konservigis, ekzemple en Nord-Afriko. 

En diversaj epokoj la modo de mallongaj haroj farigis 

la privilegio de la elegantulinoj: Katarino de Medicis, 

kiu persone preferis la longajn harojn, oferis sian 

hararon al la modo enkondukita per la renesanco.

Post la franca revolucio, la D i

rektorio enkondukis la modon 

de mallongaj haroj, kiel reagon 

kontraŭ la portado de la perukoj,

Sufiĉas.

A lia j malamikoj kontraŭ la 

paĝia fri zajo certigas, ke gi estas 

kontraŭnatura, ĉar la bela, riĉa 

hararo estus Ia natura ornamo 

virina, kaj ĝin forigi aŭ nur mal

longigi, estus ofendo al naturo, 

ĉi-tiu argumento estas almenaŭ 

parte vera. Sed, ĉu ne multaj 

agoj en la vivo de Ia nuna socio, 

estas au farigas ofendoj, ofte eĉ 

krimetoj kontraŭ la naturo? Kaj 

kial do. sama faro, kiu sajnas 

al ni nenatura ĉe virino, farigas 

tute memkomprenebla Ĉe viro? 

Tiel, ĉe la viroj la hartranĉado 

estas uzata se ne de jarmiloj, 

tamen almenaŭ de jarcentoj, sam 

kiel la razado de la vangoharoj, 

^ ■ jP H a m b a u  praktikadoj estas tute kontraŭ la 

naturo, kiu volas ke tio, kion ĝi donas, estu kvazaŭ 

sankta donaco, ne detruota, eĉ ne parte. Ja, funde 

pripensata, tiu praktikado ne nur estas kontraŭnatura, 

sed por homoj severe kredemaj, ĝi eĉ povas esti 

konsiderata kiel peketo kontraŭ la sento religia, almenaŭ 

de hebreoj kaj kristanoj. Ĉar, tiel la kapo de la 

Dipatro, kiel tiu de la filo, la Savinto, — laŭ Ia 

bibliaj pentrajoj —  estas ornamitaj per longa, onda 

hararo, samkiel la vizagon de ambaŭ kovras bela 

kaj densa barbo. Sed eble nur tial, ĉar en la tieaj

epokoj, tre versajne ne jam  ekzistis la gildo de la 

barbiroj.

-



N 0 3 *  E S P E R A N T O  * 53 (5)

Kion diri pri la modo de la viroj, ekzemple ĉe 

multaj Germanoj, kiuj tondigas al si la harojn por 

tiel diri el sub la haŭto de kranio, kaj malaperigas la 

lastan restaĵeton de la lipharoj, tiel, 

ke oni kredas vidi homajn korpojn 

kun ŝanceliĝantaj kapoj de mort

intoj? Ĉu  tio estas aspekto pli 

agrabla, pli impona ol vidi junan 

virinon kun beleta kapeto enkadrita 

per mallongigita hararo lerte Irizita?

Ne! Aliparte, imagu belkreskan 

virinon sur kies ŝultro gracie ri

pozas senĉapela kapo kun onda aŭ 

neorde buklita silkharo, belforme 

tranĉita, kaj apud ŝi sur Genevaj 

stratoj —  n e o fta j de rigida kvar

a n g u lo ,  kies kapo pro sur ĝi peze 

aranĝita harp lek to j, similas al mal

granda pajla abelujo, kiun super

staras kvazaŭ gluita sur ĝi, t e r 

simila nigra ĉapelo. T iam la elekto 

inter ambaŭ, certe ne postulas spe

ciale delikatan guston. Kaj kiom pli gracie, malpeze, 

Carme kaj alloge aperas virina kapo en la nova har

f r iz a j  kompare al pezege superŝarĝita kaj surpudrita 

frizado de la Rokoka epoko?

Krom tio, la nova harmodo 

havigas al la virinoj precipe al la 

neriĉa klaso, alian avantaĝon, eble 

malpli interesan, sed multe pli 

gravan el higiena konsidero. Ĉar 

la portado de mallongaj haroj treege 

helpas al pureco de la kranihaŭto, 

ili per ĝi, sen troa komplika arti

f ik a j ,  sukcese kunigas belon kun 

utilo, ja utilo ne sole por higiena bon

faro, sed ankaŭ por sparo de tempo 

kaj penado (Tiumatene bezonita 

de la hararanĝo. Sed tiu nova
'  ■< v  - y » ,  • 9 ' V

progresa j ne kompreniĝu kiel 

virigo de la virino. Ŝi estu 

singardema kontraŭ la tento troigi 

sur la vojo de liberigo de la miljara 

antaŭjuĝo, kiun la viro en sia privilegia situo kaj 

kalkulado de sia natura egoismo, starigis por Ŝi. Do 

ankoraŭ sur tiu-ĉi kampo de virina emancipo, ŝi
*  V  »  * *• r * X- f  * ^  -

restu fidela al la kvaliioj kaj ecoj de vera virineco.

Paĝia harlrizajo mondigita

La supra frizajo sed ondigita

Firme Ŝi forpuŝu Ĉiun emon farigi pli vira ol viro. 

La nova harmodo, simple kaj modeste aranĝita havigas 

al virino, eĉ plenaĝa, pli da gracio, pli da ĉarmo, ja

eĉ pli ireŝan kaj viglan aspekton, 

igas Sin e s ta j  ankoraŭ pli alloga. 

Dum e la alpreno de vira aŭ junula 

friza j  prezentas inklinon sengustan, 

imiti plejekstreme Ĉiun ap a r ta jn  

aliseksan. Tiaj malsanemaj fan

tazia j j  modaj, generale ne dauras 

longe, ili jam  post kelka tempo 

malaperas per si mem. Ni ne ĉa- 

greniĝu pro tio, kaj lasu al ili la 

malmulte kostan plezuron. La pro

verbo ja diras: .ĉ iu  estas la forĝisto 

de sia propra feliĈo“. Ili estu fe

l t a j  I Kaj vi, mense sanaj adept

inoj dc moderna h a r fr iz a j nevira, 

tute ne timu pri mokoj kaj kritikoj 

malspritaj de kontrauuloj malprog

resemaj, tute ne timu ke via faro 

estus io kontraŭnatura, eble pro 

tio, ĉar via paradiza prafratino Evo, estis kaj estas 

bildata al vi kun longa, onde subenfalanta hararo, 

duone kovranta ŝian korpon. Ja, la unua belulino

biblia ne povas esti sufiĉe konvinka 

modelo por vin deteni da via emo 

modernigi vian kapornamon, ĉar

—  ĉiam laŭ la bibliaj ilu s tra j)  —  

ŝi ja posedis nenian alian ŝirmilon 

naturan aŭ artifikan ol sian abundan 

hararon.

El ĉi-tio estas evidente, ke al 

ĉiu ajn flanko ni nin turnu, ne 

ekzistas sufiĉaj kaj seriozaj motivoj 

kontrau la adopto de la aktuala 

harmodo virina. , Tamen ekzistas 

unu kondiĉo, nome ke virino vere 

saga ne transiru laRub ikon ’on kon- 

traŭvole de sia amato au edzo, aŭ 

de aliaj de ŝi respektota) familianoj; 

alidirite: ŝi ne agu facilanime kon

traŭ la opinio de la amataj personoj, 

por atingi sian celon, eksekvi la novan modon. Afero 

cetere facile por ŝi evitebla, sen pro tio rezigni al la 

sopirata celo, ĉar ŝi posedas aron da rimedoj por 

ĝentile cedigi ĉiujn siajn amikojn. Ja tutcerte, se
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estas la forta deziro de virino, atingi sian celon, tiam 

ne ekzistas baroj por Ŝi nerompeblaj, ja  jes, kiam 

virino firme, obstine volas, tiam ŝi povas esti certa 

pri la fina venko. Kaj ĉu virino ne estas kreita de 

la dioj por esti indulge pardonata kaj cedeme traktata 

de Ĉiuj? Ja, yi, virino, kiu estas nekontesteble la 

krono de la kreado, la floro plej bela, plej ĉarma, Ia 

floro regina en la Ĉiam floranta gardeno, la belamo 

unika jam sole pro riĉa via kapornamo, ĉu mallonge 

kaj belforme tranĉita, ĉu longa kaj arangita, vi restas 

la estajo plej adorata kaj tio grandparte, dank’ al 

rava via hararo, kaj ankaŭ, kaj ĉefe, dank’ al la 

Ĉiopovo, al la klereco kaj lerteco de via . . . frizisto.

La klidojn afable disponigis la revuo .Der Schweizer- 

spiegel", Bern.

inter kontraŭ li, ĉu loke, ĉu batale. listas sufiĉe simple, en 

dubaj okazoj, uzi antaŭ al kaj kontraŭ al por montri lokon: 

Legu ĝin antaŭ-al la kongreso, staru kontraŭ-al la domoS)

Esperanto povas ankoraj eltiri multajn riĉaĵojn el sia propra 

trezoro, se nur oni penas serĉi interne prefere al ekstere.

Fundamentisto

L I NGVAJ  S T U D O J ©I
Duoblaj prepozicioj: depost, deper ktp.

La plej rimarkinda geniajo de D-ro Zamenhof eslis lia ekster

ordinare saga limigo de la fundamenta materialo sur kiu Ii poste 

lasis la lingvon elkreski mem per siaj propraj fortoj. Senpri

pensuloj kuragis tion riproĉi al li. Anstataŭ unu prepozicio de 

kun diversaj sencoj ili estus preferintaj tutan amason da de, di, 

per, par ktp. Zamenho! sage donis minimumon. Se plia vorto 

montrigus nepre necesa per la sperto de I’ praktiko, tiam li lasis 

ĉiam la pordon malfermatan al nova ebla gasto.

Tio estis multe pli genia ol tuj amasigi tro da vortoj kaj 

poste devi eljeti ilin per konfuzoj. Nu la prepozicio de faris siajn 

spertojn. La plej ofta uzo estis ia genitiva: frato de patro estas 

onklo; poste venis ia loka: de Parizo al Londono; tiam la tempa: 

de tago al tago. Kiam la posta vorto montras per si mem tempon, 

ĉio bone. Nur kiam ĝi ne montras tion, okazas iufoje momenta 

^anceligo: Li ne revenis de la rifuzo, ĉ u  pro tio enkonduki 

novan prepozicion?

Ne! post tridek jaroj da vivo, Esperanto kreis al si la propran 

depost. (Li ne revenis depost la rifuzo.) Suliĉis kunigi du kon

atajn prepoziciojn por ricevi tre oportunan esprimon, Ĉiam uz

eblan en tiaj dubaj okazoj.

Nun pri la postpaska uzo: sendita de li estas tute klara. 

Post substantivoj verbaj, la afero iom malsimpligas. La akcepto 

de Esperanto de tiu kongreso estas malbela kaj ne klara. Oni 

proponis par. ĉ u  necese? M i opinias, ke ne. Kial ne diri 

deper lao la modelo depost? La akcepto de Esperanto deper tiu 

kongreso. Multaj uzas tute simple per en tiaj okazoj, sed ĝi 

estas ne tute laŭsenca, dum deper formas pli taŭgan kombinon 

tute ^fundam entan kaj evitas Ĉian konfuzon: Li estis liberigita 
de tiu ŝarĝo deper sia estro depost novjaro.

En la granda plimulto de okazoj de tute sufiĉas, sed se ia 

klareco postulas kolorigon, estas pli bone ĝin aldoni per jam 

ekzistanta elemento ol enkonduki novan aŭ uzi malkorekte vorton 

kun alia senco. Tute same pri antaŭ kaj kontraŭ. Oni proponis 

anter kiel prepozicion lokan. Eĉ D-ro Zamenhof iam simpatiis 

la proponon por eviti konfuzon en esprimoj kiel antaŭ la kon

greso (Ĉu loke, ĉu tempe?). Oni ankaŭ diskutis kiel distingi

Esperanto vivu propre.

Pri la intersango de leteroj inter S-ro Scott kaj kaj P-ro 

Cart ni ricevis ia jenan leteron de S-ro Hohlov:

La Cefa problemo starigita de S-ro H. M. Scott estas, ke, 

liaopinie, ni tro teorie bazas nian vortaron sur ĝiaj tradukoj en 

Ia naciajn lingvojn. Li pruvas per ekzemploj, kiom ŝancelema 

estas tiu bazo kaj ii resume alvokas bazi Ia vortaron sur nia 

propra tradicio kaj la sperto de la longjara lingvouzo. Li krome 

volus, ke la laboro de la Akademio estu koncentrita al la pre

paro de la ne plu prokrastebla .Oficiala vortaro en Esperanto*, 

granda, konforma al Ĉiuj nuntempaj bezonoj de nia lingvo.

Sed ĉu vere t iu  laboro aperas antaŭ ni kiel ia plej grava 

farotajo por Ia interna progreso de Esperanto? Ĉu ni ne for

gesas ia aksiomon, ke la vortaro estas nur pos t sekvo ,  konsek

venca produkto de la kreanta penso en ĉiu kultura lingvo?

Nin ne erarigu ia citaĵo: .E n  komenco estis vorto . . .* Ni 

akceptu, ke la komenca vorto estis nepre rezulto de la penso, 

kreinta tiun vorton. Ĉar alie oni rajte povus diri, ke en la ko

menco estis kombinajo el sonoj.

S-ro H. M. Scott estas !rape prava, dirante, ke nia lingvo 

post la kvardekjara ekzisto ne plu devas esti konsiderata kiel 

greftita branĉo sur la trunko de la naciaj lingvoj, de kiuj ĝi 

ricevas la necesajn vivsukojn. Venis jam la tempo planti ĝin 

en ia grundon por ĝia memstara disvolvigo kaj kresko. EĈ 

estus pli racie, ke post la planto ni dc tempo ai tempo atgreftu 

al la trunko de Esperanto nobligajn branĉetojn de la lingvoj 

naciaj. Por tiu ĉi nova direkto ni devas ricevi la aprobon kaj 

subtenon de niaj L. K. kaj Akademio.

Sed m u lta j .nekonataj soldatoj* de nia paca batalantaro 

pensas kaj celas iomete alie ol estimata S-ro H. M. Scott. Ili 

avide atendas, de la gvidantoj, de la unuopaj talentuloj, ke ili 

aperigu fine gvidilon por nia lingvo, tiom taŭgan kaj bonan, kiom 

taŭgaj kaj bonaj estas la lernolibroj de la angla lingvo kaj de 

ĝiaj .Composition and Rhetoric i eldonataj abunde en la nasko

lando de S-ro H. M. Scott.

Tiu Ĉi gvidilo Sajnas esti, se ne pli grava ol la vortaro, 

postulata dc S-ro H. M. Scott, do almenaŭ samvalore grava.

Ni ĉiuj scias, kiom longa kaj pena estas nuna vojo por akiri 

ia bonstilecon en Esperanto, ĉ iu  serioza okupita homo por 

akiri ĝin devas krom ia gramatiko trastudi kaj tralegi tiom da 

libroj, ke sola penso pri tiu longa laboro terurigas lin. Krom 

tio li havas neniajn komentariojn, neniajn komunajn indikilojn, 

laŭ kiuj li povus orientigi en sia vojo. Li tro muite estas lasata 

lerni ĉion Iau sia propra gusto, kompreno kaj prefero. Li devos 

uzi nian lingvon multe kaj longe, por fine farigi meze-bonstila 

gia uzanto. Kiom da samideanoj simple ne povas venki tiun 

vojon kaj lasas ĝin sen ia videbla rezulto, kvankam ili nepre 

atingus ia aspiritan celon, se ni havus bonajn gvidlibrojn trakt

antajn pri la gramatiko, strukturo kaj analizo de ia lingva stilo.

ĉ iu j niaj gramatikoj kaj komentarioj, eĉ pli ol la vortaroj, 

estas bazitaj sur lingvoj naciaj. Kiom multaj el tiuj gramatikoj 

eltenas nenian kritikon! Ekzistas nenia serioza gramatiko en Es

peranto, kiu iom similus, en sia konstruo, al la vortaro de Kabe.

N. Hohlov

.____  ^  Naciaj K o fro j a *W it u m a n  metodon ofte kun  atila resa lu to . Kom para
franc», d t par, au bassus da au dessous de. en faca da, au lleu da ktp.



Elizabeta ponto kun panoramo de la Danubo

al Cefurbo de la hungara reĝlando. Ci tie komenc

igas la granda hungara ebenajo kaj la lastaj montetoj 

de I’ okcidento renkontigas kun la malproksimen 

atend igata  ebenajo. Tiu situo destinis ankaŭ gian 

historian karakteron, kio montrigis ankaŭ en ĝia 

europa progreso. Budapest farigis la granda arterio 

de la europa civilizo, ĉar la urbo ja trovigas de Ia 

kruciĝa punkto de la ĉefaj vojoj, de F trafiko kiuj 

poste deflankigas de oriento al okcidento kaj de ok

cidento al oriento.

Ne estas miraklo, ke jam  la malnovaj romanoj
•  ■ / . • » . /  V*. * ' • *

ekkonis gian politikan kaj strategian gravecon kaj 

fondis tie la soldatan kolonion /\quineum, kiu, kvan

kam nur en ruinoj, eĉ nun estas ankoraŭ videbla.

kaj fondis la unuan kristanan Staton en tiu-Ĉi parto 

de Eŭropo. Li havis la titolon: d e fe nd an to  de la 

civilizacio**. Post lia regado farigis la urbo B u d a  

por jarcentoj la plej majesta fortikajo kaj remparo 

de la okcidenta kulturo. 'I io estis Ĉiam ĝia rolo 

kontraŭ la konstantaj atakoj de la orientaj barbaroj 

kaj poste kontraŭ la militinvadoj de tataroj kaj turkoj. 

En la tempo de la plej teruraj tataraj Stakoj levigis 

Buda sur la nuna fortikaja monteto.

Komencigis tempo de florado, kiu atingis sian 

supron dum regado de Matias Corvinus, la filo de Johano 

Hunyadi, la glora heroo en la turkaj bataloj. (Estas 

la tempo de la tiel nomata Matias-periodo de la hun

gara historio).
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iBudapest - ia resino de la danubo.
Originale de D-ro B. MAitha, sekretario de la ĉelurba Fremdulolicejo, Budapest

Proksime al la loko, kie la Danubo turnas sin 

al la sudo, kuŝas unu el la plej belaj kaj plej inte

resaj urboj —  Budapest. Ne estis hazardo, sed kaŭzoj 

naturaj kaj geografiaj, kiuj destinis tiun ĉi belan urbon

Sed la fakta graveco komencigas per la ekloĝado de 

la hungaroj (madiaroj) je la fino de la deka jarcento 

post Kristo. En tiu tempo farigis Stefano la Unua, 

poste nomita la Sankta la unua reĝo de Hungarlando



rivero de Mezeŭropo dividas la urbon en du partojn. 

Sur la maldekstra flanko estas verdaj kampoj kaj la 

senfina ebenaĵo, kovrita per amaso de konstruaĵoj, 

dum sur la dekstra flanko levigas rifaj montetoj, kun 

multnombraj turoj, palacoj kaj vilaoj en varioplena 

diverseco. Buda per siaj historiaj restajoj, la impona 

rega kastelo, per la grandaj historiaj ceremonioj (rega

kronado, rondiro kun la sankta mano je tago de Sankta 

Stefano), per sia mirinda, en orienta freskostilo pentr

ita gotika pregejo, en la mezo de silentaj, malnovaj 

domoj de aristokratoj, per.sia malgrand-burĝa ĉiutaga 

vivado, transportas nin kvazaŭ en la malaperintan

grandioza, moderna disvolvigo de ia urbo. Hodiaŭ 

ĝi nombras preskau unti milionon da logantoj kaj ĝi 

estas Iau grandeco kaj nombro de logantoj la deka 

urbo en Europo.

Budapest donas per sia mirinda situo apud la ma

jesta riverego Danubo, kun kio preskau eĉ unu europa
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La Reĝa Palaco

Ponto Francisko-Jozefo

Szĉchenyi banejo en Urba Parko

Dam  lia regado oni konstruis multnombrajn pa

lacojn; mondfamaj scienculoj, artistoj, diplomatoj kun

venis en lia kortego kaj gravaj renesanco-lernejoj 

malfermigis ĉi tie. Post Matias Corvinus komenciĝis 

malfelica epoko, Ĉar komence de la deksesa jarcento 

Buda falis cn la manojn de la turkoj, kiuj tenis la 

urbon dum 150 jaroj sub jugo. En la deksepa jar

cento la hungaroj trovis helpon Ĉe la Habsburgoj kaj 

en la jaro 1686 Buda estis liberigita el turka jugo. 

En la sekvinta periodo venis nova epoko de la re

sanigo kaj evoluo; la urbo povis denove plenumi sian 

malnovan kaj solan destinon: la evoluigon de la ci

vilizacio. La urbo trapasis sian plej gravan vivpanon 

en la lasta jarcento, precipe dum la tempoj de Pa

ntano Jozefo de la grafo Szĉchenyi kaj de la apostolo 

reĝo Francisko Jozefo, sub kies regado sekvis la

Ponto Margarete

urbo ne povas konkuri, Ĉirkauita de amindaj, vek ig 

antaj montetĉenoj, kun la pompa, rega kastelo, super 

la rivero leviganta kun ĝiaj bone flegitaj parkoj, al 

fremduloj neforgeseblan memoron. La plej grava

atmosferon de niaj prapatroj. La kontrasto estas Pest 

sur la maldekstra bordo vaste etendiganta moderna 

ĉefurbo de plej granda, moderna stilo, kun luksaj 

bulvardoj, fieraj kaj riĉe ornamitaj domoj, unuarangaj 

hoteloj, kolektejo de moderna kulturo, muzeoj, teatroj, 

publikaj konstruaĵoj.

Sur la pinto de la monteto „Fortikaĵo“ ni vidas 

la regan kastelon en ĝia belega situo kaj pli m al

proksime sur alia monteto, Gerhardmonto aŭ Gellĉrt- 

monto historian fortikajon kun ĝiaj malserenaj muregoj.

Alvenante vespere per la viena vaporŝipo, sur

prizas la fea aspekto de miloj da elektraj lampoj,
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kajoj de la Danubo, plantitaj per akacioj Ŝatata ren

devua loko dum la somera kaj vintra tempoj por la 

eleganta mondo. Ĉi tie troviĝas ankaŭ la plej gravaj 

hoteloj (Danubpalaco-Ritz, Hungaria, Carlton, Bristol, 

Sankta Gerhardo), kiel belegaj palacoj sur la dekstra 

kaj maldekstra Danuba bordo. Grandaj va por Ŝipoj de 

la reĝa Hungara Vaporŝipa Asocio staras ĉe la ha

venoj aŭ trakrozas la riveregon, malgrandaj pasaĝ- 

boatoj glitas de unu bordo al la alia, dum antaŭ la 

magazendomo} atendas grandaj ŝarĝŝipoj al sia kargo.

De la maldekstra kajo montriĝas ia plej bela 

Danuba panoramo. Sur la kontraua flanko estas la 

granitŝtonegoj de la Gellĉrtmonto, la arkadoj de la

reĝa gardeno, la Sz6chenyi-ĉenponto, la Elizabeta kaj 

Francisko-Jozefa pontoj, kiuj kunligas per kuraĝaj, 

vastegaj arkoj la du urbopartojn.

Reviga estas la vidajo, se je frua matenhoro ne

bulo levigas super la rivero: argente briletas la ondoj 

en la matenlumo, rugaj turoj aperas en kolorabunda 

lumigado, Ia ardan brilon pli efikigas la ĉirkaupreno 

de la montaro. —  La Danubo donas al la urbo ne 

nur ŝanĝplenan belecon, sed kompreneble ankaŭ eko

nomian gravecon. Sude de la pontoj estas multnombraj 

magazenoj, fabrikoj, dokoj kaj vardeponejoj. La nun 

konstruata komerca haveno kreos el Budapest vast

egan internan havenon, la plej gravan liberan havenon 

de Centra-Eŭropo.

Pentrista arto, skulptado, arkitekturo kaj muziko 

atingis altan gradon de perfekteco. Majstroj, kiel 

Francisko Liszt, Erkel, Goldmark, Hubay, Dohnŭnyi 

ktp., vivis tie kaj igis Budapestan florantan muzik- 

urbon.

La graveco de Budapest estas ne nur historia, arta 

kaj ekonomia, la urbo havas multpromesan estont

econ, kiel banloko. Trafe oni nomas ĝin la urbon 

de sanigaj fontoj kaj banejoj. Hodiaŭ estas Budapest 

metropolo kun ĉiuj eblaj komfortoj, kun amuzado ĉiu-

Termala banejo S-ta Gerhardo (St. Gelldrt)

panoramo, kiu estas komparebla nur kun la aspekto 

de Venecio pompanta en ĉiuj belecoj.

Imponan, gravan impreson faras la Parlamento, 

kiu turnas sin per sia tuta fasado al la Danubo. Tiu 

Ĉi konstruajo estas pro ĝia grandega areo kaj pro ĝia 

superriĉa interna dekoracio komparebla nur kun la 

londona Parlamento, ĝi estas en Eŭropo la sola en 

sia speco. La konstruajo farigis en gotika renesanca 

stilo, kronita per majesta kupolo kaj multnombraj 

turoj kaj turetoj. En la proksimeco estas la baziliko 

de Sankta Stefano, la plej ampleksa, en renesanca stilo 

ornamita pregejo de Budapest, ĝi donas en la formo 

de greka kruco la sinligon kaj samtempe Ia simbolon 

de okcidenta kaj orienta kulturoj. Proksime al la 

urba arbareto kaj ties lago levigas la Muzeo de la
La Parlamento

Agrikultura Muzeo en Urba Parko
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Belaj Artoj. Ĝ i estas riĉa je valoraj pentrajo j de 

Raffael, Tizian, Rembrandt, Murrillo, Goya, V an  Dyck, 

Rubens, Munkdscy, Szinnyei kaj majstroverkoj de 

aliaj grandaj artpentristoj.

La allogan impreson de la urbo ankoraŭ plialtigas 

Ia vivo trateksita per naciaj karakterizajoj, kiuj ja 

vere taŭgas por kateni la intereson de fremduloj, Ĉu 

ili estas sur la stratoj, ĉu en la multnombraj kafejoj, 

kie vespere la ciganorkestroj sonigas fajrajn aŭ en- 

sorĉigajn melodiojn. Vespere miloj promenas al la
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spcca kaj kun bonegaj banad-eblecoj. Tra la dekstra

borda montetaro dum jarcentoj elfluas famaj mine

ralaj kaj termalfontoj kaj destinas Budapeston al dua 

Karlsbad. ĉ i  tie trovas ĉiu malsano sian medi

kamenton. El la mineralakvoj la amara-akvo Hunyadi 

)&nos estas konata tra la mondo, dum la fontoj 

de ia Sankta Gerharda kaj Lukasbanejoj, Imperiestra 

banejo (Csdszdrfiirdo) montras miraklan efikon ĉe 

reumatismo, artrito, podagro, nervaj malsanoj ktp. 

Tiuj Ĉi superriĉaj fontoj donas ĉiutage pli ol dek 

milionojn litrojn da akvo saniga. La banejoj estas 

instalitaj kun la plej granda komforto kaj lukso, pre

cipe la Sankta Gerhardbanejo (Szent Gellĉrt), kiu 

estas sub urba administrado. Krom tiu la urbo ad

ministras ĉe la piedo de la Gerhard-monto la belan 

trinkhalon, kies mirakla akvo estas donata kontrau 

rena, stomaka kaj intesta malsanoj. A lia grava san

iga banejo trovigas sur la Margaretinsulo, kie bone 

zorgitaj parkoj, ombraj promenejoj kaj ravantaj roz- 

plantaĵoj faris el tiu insulo Ŝatatan ekskursejon kaj 

sportejon.

En Budapest trovas Ĉiu vojaĝanto distradon, 

amuzadon, la plej agrablan restadejon kaj forlasos 

tiun Ĉi urbon- —  la reginon de I’ Danubo — kun plej 

favoraj kaj Ĉiam restantaj impresoj.

| LITERATURO |

La okuloj de la vinko.
Originala fabelo de Lucy Dolman.

l io , tiuj okuloj de la vinko!

Sufiĉas rigardi ilian ĉieian lazuron, por ke oni 

divenu tutan profundon de la animo, kiu en ili spe

gulas. Kaj kiam la palpebroj karese mallevas sin 

sur tiuj okuloj, oni vidas ankoraŭ, inter ia okulharoj,

luman kaj karesan radion kvazau la suno trairas 

blankan nubon.

Se ili ploris, se ili verŝis maldolĉajn larmojn,

estis nur por refreŝiĝi, por ke ilia Ĉiela lazuro igu’ 
pli brilega.

Ho, tiuj okuloj de la vinko!

Mi devas nur fermi la miajn, kaj mi sentas ilian 

rigardon plenan de amemo, mi devas nur teni en 

miaj manoj tiujn malgrandajn florojn, kaj tuj en mia 

koro kantas maljuna legendo, kiun mi neniam audis, 

sed kies la sekretan ritmon m i povis ekkapti, kiam 

mi renkontis sur mia vojo tiujn okulojn de la vinko!

Estis iam, antau longe, tre longe, juna princino, 

kiu logis' en bela kastelo, ŝ i havis nigrajn okulojn, 

kaj nigrajn harojn, ŝia nomo estis Eleno, kaj ŝi estis 

pli bela ol A  moro. I uta ŝia vivo estis kvazau mir- 

teatraĵo: - kion ajn Ŝi volis. Ŝi ĝin havis tuj.

ŝ ia  kastelo estis granda, pli blanka ol neĝo, en 

la ĝardeno kreskis mirindaj maloftaj floroj, ĉ iu j 

tagoj, oni inventis por ŝi novajn distraĵojn kaj novajn 

plezurojn; malfrue, en la nokto, belaj princoj venis 

sub Ŝian fenestron kaj kantis amajn poemojn.

Tamen, la princino Eleno ne estis feliĉa. Ofte 

el Ŝiaj nigraj okuloj elfalis maldoleaj larmoj, ĉar sia 

koro estis angela koro kaj suferis pro la homara m i

zero. Ŝi volis foroferi sian vivon por la tutmonda feliĉo.

Ofte ŝi forkuris el la kastelo, kaj iris de domo 

al domo, donante al la malriĉuloj kaj al la malsan

uloj monon kaj florojn, ĉ ie  ŝi postlasis gojan me

moron, ĉie, ŝia nomo estis benata. Kaj tio dauris 

longe, tre longe.

Ho ve, venis tago, kiam la princino Eleno havis 

nenion por doni; ŝi elspezis ĝis la lasta monero kaj 

derompis ĝis ia lasta floro de sia ĝardeno.

I iam ŝi iris al la pregejo kaj komencis pregi Dion.

„D io“, petegis ŝi, „donu ai mi multe, multe da 

oro, ne por mi, sed por aĉeti panon al la malriĉuloj. 

Donu al m i multe, multe da floroj, ne por mi, sed 

por doni ilin al la malsanuloj.*

D um  Ŝi pregis surgenue antau ia altaro, angelo 

blankvestita aperis al Ŝi.

* Eleno-, diris li, „Dio audis vian pregon, kaj ĝi 

estos plenumita. Malnodu vian nigrajn harojn, ili 

alikoloriĝos en oraj haroj; ridetu, viaj okuloj farigos 

bluaj, kaj el ĉiu de viaj ridetoj du vinkoj aperos. 

Tiel vi ĉiam havos oron kaj florojn, ĉar via koro 

estas bona.-

La angelo malaperis. Kiam la princino Eleno 

foriris el la pregejo, Ŝiaj horoj estis pura oro kaj Ŝiaj 

okuloj estis bluaj. Denove Ŝi povis helpi al la mal

riĉuloj: Ŝi eniregis la harojn unu post la alia, kaj 

aliaj haroj anstatauis tuj. Ŝ i ridetis, kaj du vinkoj 

falis el ŝiaj okuloj.

Nun ŝi estis feliĉa, ĉar vere la sola feliĉeco estas 

fari la aliajn feliĉaj.

I  io okazis antau fre longa tempo, kaj tio estas 

nur fabelo. — —  —  —  __ __ _  __ __

Unu tago, sur m ia malhela vojo, sub la Ĉielo 

plena de ventego kaj minaco, m i renkontis alian 

princinon Eleno, kaj sondante tutan profundon, tutan 

senliman bonecon de ŝia animo, kiun spegulas ŝiaj 

Vinkaj okuloj, m i sentas, kiom ajn forta estas la 

ventego, kiu minacas nin, la suno tamen fine trairos 

la nubon, kaj, kiam oni vidas nur dornarbustojn, oni 

subite rimarkas malgrandan kaj helan vinkon, kiu 

estas kreskanta ĉe la bordo de la abismo . . .

!8udflpcsfo i n t e r n a c i a  { fo iro

Kun tiu ĉi numero estas sendata invitilo. La nunjara 

foiro okazos de Ia 30 A p r i l o  ĝ i s  9 M a jo  1927



N°  3 v  E S P E R A N T O  » 59 ( I I )

Mia karega . . .
(Tradukita cl mia malgaŝa poezio ./ lto  ny Havako“.)

Kiam venos la tempo, kaj mi forlasos la teron, 

Kaj mia senviva korpo apud vi estos kar’ edzino: 

Mia spirito foriros al malproksima ĉielo 

Jes, al ĉielo ĝi supreniros kaj ekloĝos.

Sole mia nomo por vi restos, ripetu . . .

Rediru ĝin multfoje, o, Karitina, rediru, rediru! . . . 

Ankaŭ memoru pri miaj laboroj kaj miaj verkoj 

Memoru, . . . jes, kaj Ĉiam . . . multfoje.

Pri mi, mallongan funebron vi portu 

Kaj el la tombkapo, lilion blankan vi plantu 

Apud kiu, miozoto al vi plaĉos . . .

Memoru min, se la vespersonoron vi aŭdos.

*'x/ 'n M . *  ' f * i

B l § p  I
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lean Laurent Andr iam  solo, instruisto 

Tananarivo Madagaskaro.

Se niaj parencoj apud mia tombo venos pasi 

Kaj ili volas min viziti, ili kantu,

Car muzikon tre bonan mi amas . . .

Venu, venu, kaj bone muziku . . .

Kaj, rozo falu sur m ian tombon 

Por verdigi sekiĝemajn herbojn!

A nkaŭ , lasu blovi la abarventon

Por karesi mian senkorpan fantomon . . .

Sur monteto, vi konstruos mian tombon 

Tie . . . bone videbla ĝi estos . . .

Ĝ ia jn  murojn vi ne ŝanĝos,

Eĉ vi ne beligos ĝiajn Ŝtonojn . . .

ĉ a r  skribitajn ŝtonojn mi ne volas 

Sur kiuj titolojn oni legas;

Linion solan, vi skribos:

M IA  K A R E G A  . . .  tio sufiĉos.

Miaj gefiloj kaj miaj amikoj . . .

Ili venu danci apud mia funebra domo,

Ili ludu bone la fluton . . .

Por ke mi povu audi iliajn voĉojn . . .

•  *

Je nordo de I’ tombo (mi forgesis)

Arbon vi plantos, ĝi estos por m i ombriga. 

Vojaĝantoj, precipe viroj, venu por vidi 

Mian tombon, kiu en vido estas malriĉa . .

Supreniru . . . supreniru kaj vizitu ,

Jes, vizitu malaperintan parencon . . .

Sed vekriojn mi ne deziras 

Estu kontenta mi ripetas . . . .

Io, kion antau ĉio mi deziras,

Estas Stono plaĉa el bordo riverega,

Kaj la senripoza kaj granda maro rigardu,

. . , Rigardu supren al mia monumento.

Nun mi ne plu en batalo militos 

Sed vi, D i havu kuracon, ĉar tiam 

Via batalo estos granda; D iD o !  Haj D i venkos 

Se tre bone memoros miajn konsilojn D i ĉiam . .

Jean Laurent Andrianasolo

Vintriĝo.
Hans Windisch-Sartowsky

Nebuloj super la kampoj. —  Folioj velkintaj 

terenfalis. — Sekegaj nigraj branĉoj etendigas kontraŭ 

ĉielo; kvazaŭ manoj, kiuj pregas. Sed estas manoj
*  * * t  ' - » •r»'# ” K *  ' > , * ' v . ■ '* , f  . « i

s e n k a r n ig i  pregante kontraŭ ĉielo kaŝita . . .

. . .  Cu vi vidis grizan rajdanton sur laca Ce

valo? —  Ne, vi ne vidis lin; vi ne povas vidi lin, 

Ĉar Ii estas nevidebla. Sed vi sentos lian spiron 

kruelan, kiam li preterpasas apud vi. V i rigidigos 

kiel la arbaroj, kiuj perdis sian foliaron, kiam lia 

mano ilin tuŝis.

Gardu vin! —  Li kunportas misterojn tremigajn.

---- A l soleca vilago ii alproksimigas. Frosto

tremante pajlkovritaj kabanoj kaŭras sub malhel- 

nebula nokttimemo. Cu ili antausentas lian alprok

sim igon? — Paligante, sufera timo farigas neĝo. 

Blankigis la multkolora hararo de F naturo mortanta, 

ĉ a r  mortigas la griza rajdanto, ne per kruda forto, 

nek per armilo, nur per ekrigardo de siaj teruraj, 

fergrizaj okuloj, kiujn neniu vidis, sed kiujn Ĉiu sentis, 

kiu iam -- kvankam nevideble —  estis rigardata de ili.

Sencese la griza rajdanto rajdadas. —- Kie li 

preterpasis, la fluo de F riveretoj rigidigas kaj glaci

igas. Kaj frostaj larmoj el densaj nuboj Hirtas, 

neĝeriĝinte.

Ventego, ĝemegas, sekvante lin. —  Maldorm

antoj je malfrua nokto en mucidaj dometoj mutigas; 

sed la maljunulinoj murmuretas pregon, timeme, ne 

sciante, kial . . .
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© TRA LA MONDO ESPERANTISTA

I » » Sufmondo Ĵlalislikc^ suli
(D-ro Dietterle.)

ti

Ĉiuj, kiuj respondis al mia statistika alvoko, por 

helpi entreprenon tatigan por nia propagando, havas 

la rajton, scii ion pri la rezultato atingita ĝis nun.

Alvenis ĝis la l-a de Februaro 1927 entute: 

1457 raportoj,

el asocioj, federacioj ktp. 46 

el grupoj 760

de izole vivantaj esperantistoj 651

ĉ i  tiuj ciferoj ja estas —  per si mem —  jam 

iomete efikaj kaj imponaj, kaj mi treege dankas al 

ĉiuj raportintoj.

Kvankam inter la respondoj estas kelkaj, kiuj 

kauzis tute superfluan kaj tamen ne kontentigan la

boron (Ĉar ili prezentis ne responditajn demandarojn, 

sed longajn leterojn au enhavis neprecizajn sciigojn),

Ia plejmulto estis tre konforma al la tri demandaroj 

kaj liveros taugan bazon por la definitiva laboro.

Sed la ciferoj samtempe ankaŭ montras kaj 

pruvas, ke nur parto de la samideanaro (ekz. el la 

fakaj asocioj respondis nur H^e malmultaj) sufiĉe 

bone komprenis la intencon de la statistika laboro, 

kiu atingos la celon celitan nur, se Ĉiuj helpos. Kaj 

Ĉiuj povus helpi, se ekzistus la bona volo. Ĝ i estas 

la antaukondiĉo, sen kiu la tuta statistiko restos ne

kompleta torso au eĉ ne torso, sed nur malperfekta 

fragmento, montrante, ke en la. tiel nomata s a m id e 

anaro" tute ne regas la samaj ideoj pri ĝenerala 

alero, kaj samtempe ne montrante tion, kion ni volas 

montri al la mondo.

En mia alvoko pri Tutmonda Statistiko mi tute 

klare diris, ke ĝi estos mia unua kaj lasta. On i ne 

povas devigi iun al libervola laboro kiu farigas dev

iga laboro por ĉiu, kiu komprenas la situacion de 

nia movado. M i ne volas peti tiujn, kiuj ne volas 

kunlabori —  mi ja ne volas ion ajn por mi. Kun 

Ĉiuj, kiuj ĝis nun raportis, m i deziras nur ion por 

Ĉiuj, nome havigi al nia movado bonan —  tre ne

cesan —  propagandilon, propagandilon pli efikan ol 

multaj paroladoj kaj gazetartikoloj. Rezultaton eble 

nekontentigan la neraportintaj samideanoj skribu en

sian propran konton, ne en la m ian au en la konton 

de la volonte kaj diligente raportintaj samideanoj.

Estos tute neefektivebla laboro, admoni per kelk

milaj specialaj leteroj tiujn, kiuj malatentas tion, kio 

Ŝajnas devo por ĉiuj veraj esperantistoj.

Estas ankoraŭ tempo, fari la ĝis nun nefarita» 

kaj sendi la ĝis nun nesenditajn raportojn. Post la

15-a de Aprilo mi devos fari grandan strekon sub 

la laboro farita ĝis tiam, m inimume rilate la raportojn 

en Eŭropo. Poste estas tute neeble, ĉiutage revizu 

la rezultatojn kaj korekti ilin senfine; ĉar tiamaniere 

la laboro neniam estos preta, kaj mi esperis, ke ĝi 

povus esti preta por la tempo de la internaciaj kon

gresoj de ĉi tiu jaro.

Se mi petas ion, mi nur petas, ke oni ne kulp

igu m in pro rezultato netaŭga kaj nekontentiga kaj 

ke oni ne fanfaronu pri «fideleco al nia majstro*, 

se oni rezignas al tre malgranda laboro, kiu celas 

honori lian memoron dum nia jubilea jaro. —

Oni demandis —  eĉ riproĉis —  m in tre ofte tial, 

ĉar m i en miaj demandaroj ne liveris difinon pri tio, 

kion signifas la vorto .Esperantisto*. M ia respondo 

estas tre, tre simpla. Mi ne volas esti pli prudenta 

ol nia D-ro Zamenhof, kiu jam  tute klare difinis, kiu 

estu rigardata kiel .Esperantisto*. L i diris tion en 

la Deklaracio de Boulogne sur Mer:

* Esperantisto estas nomata ĉiu persono, kiu 

scias kaj uzas la lingvon Esperanto tute egale, 

por kiaj celoj li ĝin uzas. Apartenado al iu ak

tiva societo esperantista por Ĉiu esperantisto estas 

rekomendinda, sed ne deviga.*

Karaj gesamideanoj, laŭ ĉi tiu difino bonvolu 

respondi la koncernan demandon aŭ, se vi jam  

sendis vian raporton, ^respond in te  al la aludita de

mando, fari tion ankoraŭ dum la venonta tempo.

Tre multaj samideanoj aparte skribis, ke ili 

aprobas la statistikan planon, kelkaj faris tion tĉ  

entuziasme. Ili gratulis m in pro la projektita sta

tistiko kaj sendis salutojn. Koregan dankon, mi 

dankas kaj salutas vin ĉiujn.



N°  3 ★ E S P E R A N T O  * 61 (13)

KRONIKO.
Austrio.

Linz. — Jarkunveno de .Neutrala A  (istria Esperanto-societo* 

(Tegethofstr. 24). Kursoj kun 500 personoj.

Bci glando.

Antverpeno. —  La grupo .Verda Stelo* festis la 8— 9 de 

Januaro la 20-an datrevenon de sia fondigo kaj la jubileon de 

S-ro Frans Schoofs, la prezidanton kaj kursgvidanton de la 

grupo. Kurson por 25 personoj ĉe la .Polica Grupo*.

Bruĝes. — Paroladoj de Prof. Nyssens pri .Karaktero* 

kaj de Komandanto Verniers pri .Timo*. Propaganda festo. 

Novaj kursoj kun 117 personoj. ’

Bruselo. — D-ro Kempeneers fondis grupon de belgaj 

kuracistoj kaj malfermis kurson en .Instituto Stenografia*. Kurso 

por 19 personoj gvidata de ingeniero Somerling.

Geni. — Propaganda festo; novaj kursoj.

La Panne. — Lumbilda parolado de Proi. Deligny el St. Omer. 

Kurso gvidata de S-ro Benoit.

Mechelen. —  Parolado de S-ro De Kettelaere; sekve la kurso 

por 21 personoj.

Verviers. — Kurso ĉe la 4-a grado de la urbaj lernejoj 

funkcias La urbestraro plialtigis la monhelpon ĝis 750 fr.

Radio-Kursoj. — .Belga Ligo* sukcesis fari kontrakton kun 

la kompanio .Radio Belgique“ laŭ kiu Esperanto-kursoj estas 

disaŭdigataj Ĉiusabate je ia 21 l/s vespere en Bruselo kaj en 

Antverpeno.

Brazilo.

Victoria. —  La 8-a Kongreso okazis fine de Novembro en la 

ĉefurbo de Espirito Santo. La Ministrejo de Interno pagis la 

vojelspezojn de la kongresanoj. Tri Ministrejoj kaj ses Statoj 

estis oficiale reprezentitaj. Dum la meso predikis pri Esperanto 

la Episkopo, D . Benedikto de Souza. Prezidis la Kongreson 

D-ro Backheuser. Paroladis D-roj Conto Fernandes, Carlos 

Domingues, Josĉ Boiteux, F-inoj Antoninha Barum, Yrany Baggi, 

Romancina Calmon, S-roj M iĥuloviĉ (ruso), Berger (hungaro), 

Azambuja Neves, Carlos de Arruda, Gomes de Carvalho, Joao 

Vianna. Prof. Carreiro Neto prezentis al la Kongreso siajn 

esperantajn tradukojn de du brazilaj romanoj; .V iuvinha* kaj 

.Bugrinha*.

Britlando.

Deptford, London. — Ekspozicio 22. I. 27 arangita de S-ro 

W. H. Lester.

Catford, London. — Nova kurso kun 12 personoj, gvidata 

de S-ro R. Hoskins.

Catford, London. — Nova kurso kun 20 personoj, gvidata 

de S-ro T. Glover (UEA).

Bulgario.

Sofia. — Kurso kun 30 personoj gvidata de S-ro Z. Zaĥariev.

— La Sofia Komerca ĉambro donis al la Sofia Esperantista 

Societo monhelpon de 1000 levoj. — Du novaj kursoj mal

fermitaj : unu en la klubejo de la socialdemokratoj, por la mem

broj de la partio, gvidata de Nikola Georgiev, alia por fervoj

istoj, kun permeso de la respektiva ministro, gvidata de Petr 

Mitkov. — La loka sporta turista klubo .Esperanto* agas vigle 

kaj fruktodone en la okcidenta parto de la urbo; en gia klubejo 

estas gvidata kurso por la klubanoj. — La Sofia Esperantista

Societo per speciala ekspozo proponis al la Ministerio de la 

Popola Instruado, ke en la ĉefurbo estu aranga ta kurso de Esper

anto por infanoj de la unuagradaj lernejoj; la Ministerio re

spondis, ke .nun* ĝi ne povos malfermi tian kurson. La plej 

grava ĉiutaga Jurnalo .M ir* publikigis en du kolonoj nian 

ekspozon, kio efikis multe por la generala propagando.

Bracigovo. —  Kurso gvidata de S-ro E. Nagy.

Burĝas. — Propaganda semajno kun Esperanto-ekspozicio.

Loveĉ. —  Du kursoj malfermitaj, sub la gvido de F-ino 

Baramova (instruistino) kaj Ivan Ludev (advokato).

Petrie. —  Du kursoj: 24 personoj gvidata T. Stoev, 45 per

sonoj gvidata T. Popov.

Plovdiv. — 3 kursoj en vilagoj: Jaŝa Kuria, Devene!, 
Kemanlar.

Vraca. — 3 kursoj gvidata de S-ro R. Triĉkov.
. s  r i *  ^  « J * .  ** *  •' ■ J*» ‘ / • • * * • ^ \  . f « T  ' ’ ^ * • •  ^

Ĉeĥoslovak io .

Brno. — Zamenhofa festo kun 80 personoj.

Praha. — 23. I. Vesperfesto de .Espefanto-Rondeto* kun 

90 personoj.

E g ip to-

Kairo. —  Arablingva (urnalo .A l Mokattam* regule raportas 

pri nia afero.

Port Said. — * Nova grupo. Prez. S-ro M. Mustafa, Sekr. 

S-ro M. Anŭar, Kas. S-ro I. Hanna; adreso de la kunvenejo: 

5 Saria Ismail, 3-a etago. Kurso ĉe bahaanoj.

Tanta. — En tiu urbo, meze de la Nila Delto, nun propa

gandas S-ino Nikolaides, kiu studis ĉe D-ro Stamatiades en Samos.

Estonio.

Tallinn. — Parolado de S-ro V. Anofriev pri la XVIIl-a. 

La Ministrejo de Instruo subvenciis per 8000 markoj la gazeton 

.Informoj de Esperanto-Asocio de Estonio.* La 5-a jarkunveno 

de Estonia Asocio okazos 18— 19 Aprilo.

Tartu. — Parolado de S-ro V. Anofriev.

Franclando.

Paris. — Paroladoj de S-roj S. Major pri Naturfilozofio,

H. Chatenet pri Franc-Germana Repacigo. Pro la morto de 

S-ro Haton, nia pioniro Generalo Sebert igis ia plej aga en la 

Scienca Akademio. S-ro Ch. Pichon, redaktoro, ricevis 10000 fr. 

premion Cognacq por multinfaneco. Artikoloj ĉe .L ’ Ere Nouvelle*, 

.Le  Haut Parleur", .Paris-Soir*.

Lyon —  Parolado de S-ro Despeyroux ĉe Studenta Asocio.

Valenciennes. — Kurso kun 40 personoj gvidata de F-ino 

Barret.

Cancon. — Paroladoj de S-ro A . Garaud, prezidanto de Ia 

grupo .Garona Espero*.

Germanio.

Berlin. — La Internacia Aviada Societo por Arktaj Regionoj 

akceptis Esperanto por siaj eldonajoj, apud la angla, franca, 

germana.

Dresden. — Monata kunveno de la loka Societo, parolado 

de S-ro Karsch pri UEA.

Fulda. —  Kurso kun 34 personoj, gvidata de S-ro Funk.

Halle. — Loka Societo kunvenas merkrede je la 20 h. en 

.F ranziskanoj, Gr. Marker str asse.
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Hŭln. — La XVI-a Germana Esperanto-Kongreso okazos 

dum Pasko; aligis pii ol 100 personoj. Parolados S-roj Degen, 

Haefker, Lohmann, Schulz.

Hrefeld. — jarkunveno de loka grupo. Kurso por 15 lernantoj, 

gvidata de S-ro W. Queling.

Heilbronn. — Fondo de nova grupo en Neckarsulm, prezid. 

S-ro F. Kau; paroladis S-ro A . Sroit el Nederlando.
► w  . '•**• O  "tji ĝ -  '• \ i* S ;  ^  ’ '  I

Ludwigshafen. — Societo fondita. Kurso kun IO personoj. 

Mairu. — Parolado de S-ro A. Smit el Nederlando. 

Slultgart. — Parolado de S-ro A. Smit el Nederlando. 

Wiesbaden. — Parolado de S-ro A. Smit el Nederlando.

Hungario.

Budapest. — Parolado de S-ro A . ĉe. La Esperanto- 

societo elektis kiel protektantojn Grafon J. de Zichy kaj D-ron

G. Luktos. La fama verkisto Karinthy defendis Esperanton ĉe 

la Instrua Ministrejo.

Budapest kaj Esperanto.

La lingvo de la hungara ĉefurbo estas la hungara (magiaraj, 

kiun oni uzas ankau en teatroj kaj publikaj lokoj preskaŭ ĉie. 

Escepto estas nur ĉe okazaj operludoj kaj fremdaj gastludoj, 

kiam oni ludas france, germane, ruse, itale laŭ la naciecoj de 

la gastludantoj. Sed en preskaŭ ĉiuj pli gravaj lokoj oni parolas 

ankau germane, kiu estas kvazaŭ dua, por-fremdula lingvo de 

la lando, akceptita dum la tempo de la aŭstria-hungara monarkio. 

En la grandaj hoteloj kaj magazenoj oni trovas interpretiston 

por la ĉelaj lingvoj de Eŭropo. En hoteloj kaj kelkaj lokoj la 

s c iin d a j estas elmetitaj en kelkaj lingvoj kaj la budapesta fama 

banejo kaj hotelo: Imperiestra Banejo (CsdszdrfiirdO) estas la 

unua, kiu en ĉiuj ĉambroj enhavas la sciindaĵojn ankaŭ en 

Esperanto. La granda hotelo .Continental" eldonis klarigan 

drotaron ankaŭ en Esperanto, simile la ĉelurba Fremduloiicejo. 

kiu korespondas esperante. La plej granda hotelo de la lando 

.Granda Hotelo Royal" aliĝis al UEA, kiel entrepreno. Simile 

aliĝis la Foiro de Budapest, kiu komencis eldoni siajn invitilojn 

kaj afi&ojn kaj enkondukis la korespondon en Esperanto. En 

preskau ĉiuj grandaj bankoj estas minimume unu persono, kiu 

scias Ia lingvon internacian, simile ĉe la fervojdirekcioj kaj 

tramvojsocietoj. Ankaŭ en la ĉefpolicejo troviĝas esperante 

parolantaj oliciroj, kiuj volonte helpas fremdulojn per informoj. 

La plej multai ilustritaj pofitkartoj pri la plej belaj partoj de 

Budapest kaj albumo el ili estas havebla en ĉiu vendejo kun 

Esperanto-teksto. Kunvenejo de la Hungarlanda Esperanto Societo 

(EtttvtJs-utca 3, proksime al Reĝo-teatra: Kirdly-szinhdz) estas 

preskaŭ ĉiutage antaŭtagmeze, lunde, marde kaj vendrede ankaŭ 

vespere, olicejo de la Laborista Societo (V III. Jdzsef-kOrut 9,

I. etago, proksime al Nacia-teatro) estas Ĉiutage de mateno ĝis 

vespero malfermita kaj oni goje akceptas fremdlandajn gastojn. 

La delegito de UEA por Budapest (S-ro P. Balk*nyi) logas 

ankaŭ en la centro de la urbo kaj estas trovebla inter la 

14— 15 horoj (VI., Hajds-utca 15, apud la Rega Operdomo) aŭ 

dum la oficialaj horoj en la Hungara Ĝenerala Kreditbanko 

(V., Jdzsef-ttfr 4) en centro de la urbo, proksime al la fremdul- 

oficejo. La junulara grupo E. R. A. kunvenas cn la EiJtvtJs- 

strata kunvenejo ĉiun mardon vespere 19—21 kaj Ĉiam estas 

kantado kaj laŬtlegado, deklamado en Esperanto.

Apartan mencion meritas la ofte aranĝataj literaturaj ves

peroj, kiujn kelkfoje honoris per Ĉeesto kaj laŭtlego eĉ eminentaj 

hungaraj verkistoj. En ia literatura agado kun egala fervoro 

partoprenas Ia grupoj de Hungara Esperanto-Societo kaj la 

multaj grupoj de la bele prosperanta Hungara Esperanto-Societo 

Laborista. Tiun viglecon klarigu ankaŭ la fakto, ke en Budapest 

vivas la du lamaj poetoj de Esperantujo: Julio Baghy kaj D-ro

Koiomano de Kalocsay, kies verkojn la esperantistaro tiome 

Satas kaj admiras.

Ni rajte esperas, ke dum unu el niaj universalaj kongresoj, 

arangota espereble baldaŭ en Budapest, la esperantistaro ricevos 

neniam havitan literaturan kaj artan regalon. La esperantistoj 

de Budapest ne vane esperas, ke la tutmondan samideanaron 

baldau allogos al Budapest ne nur la unika beleco de la urbo, 

sed ankaŭ la varma fokuso esperantista, disradianta talenton kaj 

volon kaj jam nun vokanta la samideanaron per kora: bonvenon!

IB.[D.

Italio.

Milano. — Tri kursoj, gvidataj de S-roj Piatti kaj Poli, du 

en lernejoj kaj unu ĉe .Esperanto-Domo".

Udine. — Parolado de nia malnova pioniro Pastro G. Bianchini 

ĉe Popola Universitato.

Latvio

Riga. —  Vesperfesto ĉe .Esperanto-Societo*, paroladis 

S-roj A. Kaioks, E. Karkiins, T. Indra, deklamis F-ino M. Pirkst.

Liepaja. — Kurso kun 20 personoj. La societo eldonas 

sian monatan bultenon.

Ventspils. — Kursoj kaj kunvenoj en Urba Biblioteko.

Litovio.

Hamas. — Disradiado merkrede kaj vendrede, je 18 hs* 

ondo 2000; Esperanto-radio-kurso de S-ro PaSkeviĈius. Esper- 

anto-iegejo fondita, en Koopera Klubo, kun 800 libroj.

Nederlando.

Haarlem. — La 3-a Esperanto-Kongreso okazos 28— 29 Majo

Persio.

Sultanabad. — Grupo refondita, Prez. S-ro J. Aan Parvi», 

Vicp. D-ro Taghi Ĥan Maleki, Sekr. S-roj V. Sarkisjan ka} 

M. Zand, Membroj de la Estraro: S-roj Zia Daftar kaj A. Lamii. 

5 kursoj funkcias.

Pollando.

Kalisz. —  La 6. 2. 1927, ĝenerala kunveno de la grupo. 

Oni elektis novan estraron: prez. red. S-ro Lasinski, vicprez. 

S-ro Jasinski, kasisto S-ro Sadowski, sekretario S-ro Zakrzewski, 

biblio!. S-ro Szpiro.

Rumanio.

/{rad. — Parolado de D-ro Olŝvanger. Regulaj kunvenoj 

de .Minerva* Esperanto-Societo. Kurso gvidata de F ino Buczi.

Bucuresti. — Gazetoj Universul, Diminea ta kaj L’ Independence 

Roumaine konstante publikigas artikolojn pri Esperanto, dank' 

al s-ano H. Harabagiu.

Cernauti. — .Junularo Esperantista" prezidata de S-ro 

J. VVeidenfeld kunvenadas ĉiuĵaŭde vespere en Germana Domo. 

Focsani. — Profesoro D-ro J. Danila preparas publikan kurson. 

Giurgiu. — S-ro S. Koch gvidas kurson por 16 personoj 

Petroseni. —  Kurso kun 15 personoj, gvidata de S-ro Lerch. 

Radauti. — .Tagiĝo* aranĝis tevesperon la 2-an de Januaro.

Timisoara. — La grupo rekomencis kunvenojn en Str.Goĵdu 14.

— La 8-an de januaro okazis solena malfermo de la kun

venoj. Prez. D-ro Nemeth dankis al S-ro DoboS pro ia trans

donita kunvenejo. S-ro Csapd, Del. de UEA, lerte paroladis 

.P ri ni*. Gazetoj raportis. La kunvenoj regule okazadas ĉiuĵaŭde.

Falesti. — Kurso por 25 liceanoj, gvidata de S-ro B. ŝnaider.

Ciuj. — D-ro V. Bird, direktoro de piarista liceo, publikigis 

dupaĝan artikolon pri .Paclingvo* en jupulara gazeto ,Jd  Barit" 

(Bona Amiko) de 15 Januaro 1927.

*
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Sovet-Unio.

Minsk. — Kunveno dc 200 esperantistaj preslaboristoj. 

Esperantaj radio-novaĵoj disaŭdataj dufoje en semajno.

Perm. — Grupo ĉe Artlernejo. Esperant o-rubriko en gazeto 

.Zvezda*.

Kremenĉug. — Konferenco de 64 delegitoj de ia regiono; 

grupoj en l i  lokoj.

Ĥabaroosk. — Kursoj kaj rondetoj kun 40 personoj.

Motooiliĥa. — Grupo kun 15 personoj.

Krasnodar. —  Esperanta disradiado sur ondo 513 merkrede 

je la 19— 20 h.

Svedio. ^

Faton. — Esperanta disradiado per ondo 400.

Stockholm. — Solenafo je honoro de Rektoro Sam. Jansson, 

nia samideano; multaj artikoloj en ĵurnaloj pri nia afero.

Svislando.

GenĜoe. — La grupo .Stelo* sciigas pri sia nova adreso: 

Cours de Rive l i ,  Ĉe .Foyer de la Femme*, kunvenoj ĵaŭde 

je la 2 1-a h. — Prelegoj de D-ro Privat en Internacia Studenta 

Unuiĝo, Cercle de I' Union kaj Socia Virina Lernejo. Kursoj 

de S-inoj Umanski, Comane kaj Danneil.

Usono.

Cleoeland. — La Pionira Radio-stacio disaudigis 22. I. parol

adon pri Esperanto. Finiĝis 30-semajna Esperanto-kurso de 

W HK sur ondo 272.6.

San Francisco, California. — 26-an de januaro 1926. Parol

ado de Brewster F. Ames pri Esperanto antaŭ «Interna Rondo 

kaj Nur Unu Klubo Numero 4*. Multa intereso kaj multaj 

demandoj. Rezulto, aliĝo MS al UEA, kaj vendado de libroj. 

Samideanoj Ames kaj Lucy J. Marshall estis gastoj de la klubo.

TRA LA LIBRARO.

daŭre komisiis al lertaj kunlaborantoj tiun tre utilan laboron, sed pli simplaj ge
nera ia) Impresoj de nura leganto, celanta informi aliajn legantojn pri la enhavo de

la plej rimarkindaj novaperintaj verkoj.

Poezio. — Prozo. — BroSuretoj. — Vortaroj, lernolibroj. —

Di versato).

Poezio estas floraro en lingvo, luksaĵo ne bezonata, despli 

ŝatata. Tial ni unue aŭdu novajon pri niaj bardoj.

Du el iii, duafoje sonigas sian liron, kaj interesa estas kom

pari iliajn du verssistemojn. Vojirinte .Preter la V ivo", Julio 

Baghi daŭrigas la mergadon en Pilgrimo. Kaj flirtinte en .Am aj 

Poemoj*, J. Grau Casas ree amindumas en Novaj Amaj Poemoj.

La miriga talento de Baghi ne krepuskas; lia vervo, lia 

majstreco restas sensaciaj. Lia nova kolekto, krom Ĉiutemaj 

versaloj, ankaŭ enhavas pli longajn filozofiajn poemojn, en dialoga 

formo, pri homarsorto, vivsenco, estonteco; iel similaj al kelkaj 

verkoj de Hugo aŭ de Musset (Noktoj) en franca lingvo, pri

pensigaj, ili tamen ne estas tiom malpezaj, tiom muzikaj unuvorte 

tiom poeziaj, kiom la pli mallongaj; Ĉi tiuj kondukas nin en ĉiuj 

medioj, de familio ĝis fabriko, de humoro al milito, tra sezonoj, 

landoj, tempoj. Pesimisto, eble ne sen motivo, estas generale 

la aŭtoro; li:

Bukedon senkoleran plektas . . . plektas; 

simile al la laca ĝardenisto, 

la florojn — palajn kantojn — li kolektas 

nur pro kutimo —  ne pro celpersisto.

La kanto estas nur tombdona moto, 

kaj larmo surfalinte igas — koto.

Ja, iie facila estas la vivo:

V i devas porti pezon de I’ kateno, 
erarvagadi en la malkompreno,

sub jugo fali pro maljusta skurgo,

toleri kraĉon de grasventra burgo.

Je la ritma, ĉiam belsona verso, li restas skrupule fidela 

la regula riĉa rimo malofte cedas al asonanco; kaj foje tintadas 

modernaj sonripetoj. Admiru jenan akrobatajon. En .Sklavigo*, 

tiel parolas Voĉo de la Destino:

Pri tenta pent’ La Cena ten’

kaj trena pen' pro sklava prav'

kun kant’ de I’ vant’ vi ridos. sub nub’ de I’ dub’ vin tordos.

Rifuz’ kaj ruz’ Sed milda Sild’

sen tim’ pri krim ’ de I’ ama flam'

en goj’ sur voj’ vin gvidos. en soi’ konsolon portos.

Amara klar’

de I* vunda fund'

pri ver’ de I’ Ter’ vin premos.

Por frukt’ de I’ lukt’ 

al bela eei’

per man’ en van’ vi remos.

Pri Ia lingvo mem, oni rimarkos multajn neologismojn, guste 

elektitajn, kaj sensufiksajn verbojn (psalmi, muti, rekviemi, pali, 

bruni, grizi, kloŝi, kupoli, ktp.)

Apud tia artfajrajo iom .palas* la dudek poemoj bele eldon

itaj de S-ro Jaume Grau Casas Li generale bazas sian verson 

sur la silabnombro kaj ne sur la ritmo. Kiel antaŭparolon, li 

presigis leteron de la prezidanto de nia Akademio, kiu skribas: 

.V i plene rajtas uzi en poezio la formon, kiu plej plaĉas al vi. 

Via libereco pri ritmoj, asonancoj, forigo de la rimo aŭ eĉ de la 

asonanco estas plena, se nur vi ne forgesas (kaj tion vi ne for

gesis), ke la tonika akcento ludas en Esperanto grandan rolon 

kiel en itala, hispana, germana, ktp. lingvoj (ne en la franca).* 

Tre bone. Nul La aŭtoro ne forigis rimojn, nek akceptis aso

nancojn, sed, per sia neregula ritmado, kaj ankaŭ per Ia formo 

de I' poezioj, tre proksimigas al la franca senritma verso. Tial 

la citita rimarko, kiun la poeto opinias pravigo lia, ankaŭ estas 

sufiĉe severa kritiko. Ni konfesu, ke plaĈaj estas la delikataj 

priamaj sopiroj, kiujn al talenta versisto la virinidealo.

Alispeca estas la libreto; El Moderna Hispana Parnaso, unue, 

ĉar ĝi kunigas du artojn, plibeligante la tradukojn de nuntempaj 

poetoj hispanaj per bildoj pri pentrajoj, monumentoj, aŭ naturaj 

belajoj. Traduko de poezio Sajnas tasko pli malfaciala ol verk

ado gia; tial oni ne postulu neeblajon kaj kontentigu se la traduko 

respektas niajn lingvajn regulojn kaj redonas Ia sencon de I’ 

originalo. Utilaj estus kelkaj notoj pri la verkoj de ĉiu citita 

aŭtoro. Jen unu el la plej mallongaj tekstoj:

K o n t r a s t o .

L’ Ibajzabal ne havas En la montoj ne staras 

ĉe T bordoj siaj, granita roko,

rozon, kiel la rozoj kiel via staranta 

de vangoj viaj. de I’ kor’ ĉe I’ loko.

ĉ u  ankaŭ al vera poezio apartenas kolekto da kantotajoj, 

kiel la L. E. A. Kantaro? Duone. Du katenoj: konvena traduko 

kaj alfaro al muziko, tiel limigas Ia verkanton, ke lia laboro ne 

povas simili al posta ekstazo. Krom speciale verkitaj kontraŭ- 

burgaj kantoj, kiujn la subtitolo kaj antauparolo nomas .batalaj*, 

estas feliĉe ankaŭ multaj alispecaj, ĉefe tradukitaj el germana 

kanttrezoro kaj adoptitaj al la melodioj. Tiu nova kolekto 

montras cetere progreson senteblan kompare kun multaj pli 

malnovaj kantaroj.

Tutmonda Biblioteko de I’ firmo Mosse riĉiĝis per N-roj 7—9, 

Norda Vento de Fr. Karinthy, kaj N-ro 9, La Sonĝo de Makaro,
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de Korolenko. Ambaŭ volumoj enhavas portreton de I'aŭtoro 

ka) mallongan tatigan biografion. Ambai* tradukoj estas bonaj, 

sed en tiu de ia hungara novelisto, oni enkondukis multajn novajn 

vortojn kaj kelkaj el ili Sajnas ne nesesaj, efi por tia traduko. 

Karinthy ŝatas stranga jojn; tiaj liaj, ne noveloj, sed prefere filo

zofiaj rakontoj aŭ fabeloj estas ĉu antaiitempaj utopioj, Cu revaĵoj, 

ĉu bu rle ska j, ĉu satiroj, ĉu inkubsonĝoj; ne ĉiam (adfe kom

preneblaj aŭ kun celo ne facile divenebla, se celon tiuj skizoj 

havas. Subitaj temŝangoj, neatendita perspektivo ofte konfuzas 

la leganton. Kaj malgraŭ, eble pro tio, oni sentas, ke la rakont

aro estas pU ol amuzado kaj la aŭtoro multkapabla pensvekanto.

Malpli super- aŭ eksterhoma estas la Songo de Makaro; 

ĝi unue priskribas la malgasteman frostan nordan Siberion kaj 

due vive pentras popolanoj tipon de slava simplanimeco. Kaj 

fine, Makaro, alveninte en Ĉielon, diskutas vizagon kontraŭ vizago 

kun Dio, kaj sukcesas senkulpigi, Ĉar pri liaj multnombraj 

mankoj la socio estas pli responda ol li mem. Interesa respeg

ulejo de prakultura homanimo.

Kial la skribinto de Ia antaŭparolo por la libro de G. Eekhoud, 

tradukita de L. Bergiers tiele gloras ambaŭ. Tia laŭdegado 

efikas kontraŭcele. La du noveloj: Servokapabla, kaj Marcus 

Tyboul montras intencitan krudecon kaj ian ŝajnan kontenton 

malkovri la pusvundojn de nia sociordo, la beston en la homa 

naturo. Ili cetere tiel atingas lortan imprespovon. Kiel la junan 

senkulpan kampulon, korpe kaj anime venenas la militservo kaj 

kazerna vivo, ĝis memmortigo Ĉion solvas, jen la unua. Kiel 

vilaĝa Don Juan preferas esti sovaĝe buĉata de la parencoj de 

delogita kaj perfida junulino, anstataŭ akcepti edzigon kun ŝi, 

jen la dua. Krom kelkaj naciismoj, kredeble laŭvortaj tradukoj, 

la teksto indas je Ia bela kolekto, kien ĝi enviciĝis.

Krimo de Fan, traduko el japana; interesa situacio: Jonglisto, 

kiel artaĵo konsistas ĉirkaŭkonturi vivan homon per tranĉi oj 

{«etpikataj en tabulo, tion (arante mortigas sian edzinon sur la 

scenejo, ĉ u  volita ago? Ĉu senvola? ĉ u  ne la subkonscienco 

kondukis la manon de trompita edzo? Senkulpa, deklaras la 

juĝisto. Dua rakonteto, Morto de Paguro, amuza fabelo.

La Evangelio laŭ Sankta Johano tradukita de tri anglaj 

diplomitulo) estas presata kun kelkaj bildoj. La traduko ne estas 

supera, laŭ korekteco aŭ komprenebleco, sur ia teksto de I’ Nova 

Testamento ĉie konata. Do kial refari jam pretan bonan laboron?

Nova Afriko interese resumas la sangan historion de la 

nigru I komerco; poste estas raporto pri la katolikaj misioj labor

antaj en la nigra kontinento. Rekomendinda traktajo.

Saga Ario estas poresperanta fabelo en kvin lingvoj; la esper

anta teksto estas bona; povu la aliaj ne simili la {rancan, tute 
kriplan.

Atentinda estas apero de dua Oficiala Klasika Libro de 

Esperanto (eldono de la Akademio) por la lingvoj itala, hispana, 

portugala. La unua enhavis la partojn francan, anglan, germanan. 

Oni scias, ke ĝi konsistas el ia oficiala radikaro, kun korektitaj 

aŭ kompletigitaj tradukoj, kun kelkaj a ld o n a j .  Bezonata laborilo 

por fundamentistoj, kaj eĉ por aliaj.

Centra Komitato de nia movado prenis la taskon reaperigi 

la ŝatatajn Cdeĉ-ŝlosilojn La germana aperis sub titolo Esper- 

anlo-Schlŭssel. La informoj kompreneble aktualigis, kaj la vortaro 

estas pliigita per komerca terminaro. Unu el la plej malkaraj 

sed plej efikaj propagandiloj.

En Esperanto durch Sprechen, Prof. Gtihl renovigis nian 

komunan lernolibron. Por lernigi la parolan lingvon sulitas mal

multe da vortoj sed multe da demandaj kaj respondaj Irazoj; 

per orelo kaj buŝo, ne sole per okulo, envenu ia lingvo. Dua

poste aperonta parto alportos lcgotekstojn kaj la necesan vort
provizon.

12. Februaro 1927. q  $

Internacia Foiro de Budapest
la trafikon de Okcidentoligas

kaj Oriento.

Mil jaroj pasis jam de tiu tempo, ke inter la okcidentajn 

popolojn de Eŭropo kaj Ia multnombrajn gentojn de sudoriento 

enŝoviĝis la hungara raso. En la granda lando Ĉirkaŭita de la 

Karpata Montaro tiu ĉi popolo plenumis gravan ekonomian kaj 

kulturan taskon. La hungaro rompis la forton de la tataroj kaj 

tiu ĉi lando Jetis sian sangantan korpon, kiel digon, ankaŭ tiam. 

kiam la turka invado jam dangerigis en la koro de Eŭropo ia 

kristanan kaj okcidentan kulturon.

De tiuj tempoj pasis jarcentoj kaj hodiaŭ estas pli pacaj la 

taskoj, kiujn tiu nacio devas plenumi. Sed laŭ graveco ĝi ne 

restas malantaŭ la heroaj agoj de Ia pasinteco. Hodiaŭ oni devas 

liltrigi ia kulturon de I’ okcidento, por disvastigi ĝin pluen al- 

ĝustigante por la rilatoj de Oriento, en direkto de la Balkana 

duoninsulo kaj la ceteraj orientaj landoj.

Foira halo

La ĉelurbo de la lando, Budapest, estas la centro kiu estas 

samtempe centro ankaŭ de tiu ĉi komerca agado, kiu peras la 

altan teknikan perlektecon atingantajn industriejojn de la okci

dentaj kulturlandoj al la agrikulturaj orientaj landoj kaj kiu far

igis ĉiam pli la merkato direktanta de la naturprodukta eksporto 

al Okcidento, ĉ i  tie trovigas la plej potenca komerca haveno 

de la Danuba valo kaj la lokuso de la lervojlinioj irantaj de 

Okcidento al Oriento. Estas nur memkomprenebla, ke laŭ tiuj

kondiĉoj Budapest estas tre konvena por arango de internacie 
gravaj foiroj.

La {orta, preskaŭ jam ĉiujn branĉojn okupanta industrio de

Hungarlando penadas etendigi en la unua vico tra Ia ĉi tie aranĝ-

ata foiro de jaro al jaro sian propagandon. La Foiron arangas

la Budapesta Komerca kaj Industria ĉambro ciujare printempe

kaj tiu institucio havas jam pli. ol dudekjaran pasintecon. En

1906 oni arangis je la unua fojo ia Budapestan Foiron, do tiu

foiro estas post ia Leipziga unu el la plej malnovaj tiaspecaj 
foiroj de Eŭropo.

La celo, kiel ni jam antaŭe montris, estas krom la prezento 

de la landa produktado, en unua vico la kreo de interrilatoj por 

traliko de O c iden to  kaj Oriento. La agado por atingi tiun 

celon dumela vico de multaj jaroj jam produktis ĉiujn fakojn 

de la organizo, kiuj estas hodiaŭ jam nemalhaveblaj helpiloj 

de moderna foiro. Preskaŭ 300, la tutan teritorion de Eŭropo,
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eĉ parte Amerikon kaj Malgrand-Azion kovranta organizacio 

de honoraj reprezentantoj staras je dispono parte por propa

gandi la foiron, parte por servi al ia publiko, kiu interesigas 

pri la foiro. Kompreneble konvena afiŝa kaj gazetara propagando 

kompletigas la agadon de tiuj organoj.

La Internacia Foiro de Budapest faras kompreneble ĉion por 

plifaciligi la partoprenon ĉe la foiro tiel por Ia ekspozejoj, 

kiel por la vizitantoj. -  Pro tio ia teritorio de la foiro estas 

doganlibera deponejo. La komercaĵoj ekspoziciitaj en Ia foiro 

guas pli malaltan transport-tarifon al preskau ĉiuj landoj de 

Eŭropo. —  Simile ricevas grandan vojaĝrabaton ia vizitantaro 

de ia foiro. — La organizo de tiuj avantagoj dum dudekjaroj 

progresis jam ĝis tia grado, ke hodiaŭ de Bagdad ĝis Dower la 

publiko de la foiro povas uzi rabaton laŭ la rajtigilo de la foiro 

de Budapest.

La limojn de kelkaj eŭropaj landoj ankoraŭ ĉirkaŭprenas 

la dratbarilo de Yico-devigo. La vizitantoj de la foira legitimacio 

povas sen vizo trapasi la hungaran landlimon.

La foiro, kontente konstruita en sia ekstera organizo, de 

jaro al jaro riĉe enmagazenigas ĉiujn imageblajn produktojn de 

ta industrio. La pli ol 90 branĉoj prezentas sin en vastegaj 

haloj kaj en multnombraj apartaj pavilonoj al ia publiko kun

veninta el preskaŭ 20 landoj.

La nombro de la vizitantoj montras de jaro ai jaro rimark

indan progreson. Kompreneble oni trovas ĉe la Budapesta 

Internacia Foiro en unua vico la komercistojn de la najbaraj 

landoj, sed ĉiam en granda nombro venas komercistoj bulgaraj, 

turkaj, eĉ ankaŭ de pli malproksimaj orientaj landoj. Kiu tra

rigardas tiun ĉi foiron, post mallonga rondirado iam estas konvikita 

pri tio, ke la Internacia Foiro de Budapest estas vere la ren

kontejo de Okcidento kaj Oriento, ja tie ĉi promenas unu apud 

la alia: ia malgrasa anglo kaj ia burnusa, turbana orientano, 

apud la movigema italo kaj franco la pedanta, pri ĉiuj detaloj 

interesiganta germano. En granda amaso ni trovas precipe la 

rumanajn kaj la diversajn slavlingvajn komercistojn.

La nunjara foiro okazos de la 30-a de Aprilo ĝis la 9-a de 

Majo kaj la preparaj laboroj jam diligente Huas. La nunjaran 

foiron aparte gravigas tiu fakto, ke Hungarlando nun jam de 

preskaŭ tago al tago pii intense ligigas per kreo de novaj ko

mercaj kontraktoj, novaj tarifaj konvencioj kaj per la efektivigo 

de granda investada programo, al la ĉiam pli unueca ekonomia 

vivo de Eŭropo. Laŭ Ĉiuj antaŭsignoj oni povas konkludi, ke 

ia internacia karaktero de la toiro en la nuna jaro eĉ pli forte 

distingigos kaj la sukceso de la foiro donos gravecon efikantan 

malproksimen trans la landlimoj ai ia 21-a foiro organizata de 

ia Budapesta Komerca kaj Industria ĉambro.

Verkis: D-ro Georgo Anker 

fte la direkcio de la Fciro Internacia de Budapest.

* *
*

R im arkoj. La foiro eldonis je la unua fojo en tiu ĉi jaro 

grandajn kaj malgrandajn afiŝojn, dekmilojn da invitiloj kaj glu

markoj en Esperanto kaj interesus ĝin ekscii, ĉu tiuj atingis 

alilandajn interesulojn kaj Ĉu esperantistoj helpos per disvastigo 

kaj per konigo en gazetoj la aranĝantaron de la foiro, kiu jam 

antaŭ jardekoj donis lokon por Esperanto al la foiro kaj ripetas 

tion Ciujare. La Foiro de Budapest oficiala reprezentigis sin en 

la Konferencoj de Venecio kaj Parizo kaj voĉdonis por rekomendi 

Esperanton en la komercaj interrilatoj.

Adreso de la foira oficejo: Internacia Foiro de Budapest V., 

Alkotm£ny-utca 8. Dum la foiro en la Industria Halo. Oficiala 

korespondo en Esperanto.

■

© INFORMA' NOTO ©

La

Encimo-T erapeŭtiko.
fama roma profesoro D-ro Pozzilli, konata pro siaj es-

ploroj pri la malario, donis tiun nomon al la kuracado de la 

infektaj malsanoj per la ĉioma stomaka fermento. Tiel oni defi

nitive eniris la vojon, certe por la profito de la homaro kiu estas 

ĉiam pli superĵetata per pii aŭ malpli gravaj doloroj aŭ mal

sanoj, kiun profesoro Pettenkofer en Munchen estis vide elmontr

inta antaŭ pli ol 40 jaroj en la ĉeesto de mireganta publiko I 

Li sukcese pruvis, glutante boleran kulturon, ke vere sana sto

mako, kiu laboras normale, detruas tiujn bakteriojn, kaj ke la 

perfekte digestanta homo devas havi neniun timon de la infekto.

Profesoro Pozzilli, okaze de la Ĉiam pli multnombraj kazoj 

de tifo kaj paratifo dum lasta somero, kuracis grandmezure 

siajn tifulojn per nova medikamento, kiun li post dujara apliko, 

estis difininta antaue kiel rimarkindan. Tiu kuracilo estas la 

stomaka fermento kiu estas konata per ia registrata nomo 

Nooochimosin, kiu en multaj landoj jam estas batata. Ĝ i havas 

ia transcendan superecon, ke ĝi estas absolute natura kaj sen- 

malutila fermento, tirata el remaĉulaj stomakoj. Ĝ i resanigas 

rapide la teruran suĉinfanan gastro-enteriton same kiel la ve

nenan albuminurion, konsekvenco de nombraj malsanoj kaj ve

nenigoj, kontraŭ kiu oni ne konis ankoraŭ kuracilon. La elpens

into, svisa biokemiisto, sinesprimas pri tio kiel sekvas en Ia 

medicina revuo „Praxis“ :

.O n i estas ankoraŭ malproksima por Sati laŭ gusta va

loro la gravecon de ia stomakaj kaj intestaj funkcioj. La ĝis 

nun uzata kuracado de ia stomakaj afekcioj per kemiaj medika

mentoj aŭ iluziaj organikaj preparaj), aŭ kiuj perd;s giajn efikon 

sekvante de eraroplenaj fabrikadaj procedoj, estas for. Ne nur 

la nutraĵa digesto, sed ankaŭ generale la nutraĵaj intersango) 

kiuj prizorgas la ekzistadon kaj la defendadon de Ĉiuj Celetoj 

kiuj reprezentas nian organismon, dependas de la stomak-intest- 

fermenta vivpovo, de la kvanto kaj de la kvalito de tiu fermento. 

La personoj kaj la bestoj kiuj guas perfektan digeston estas ge

nerale ne nur de supera saneco kaj korpe tre kapablaj, sed an

kaŭ neatingeblaj al tuta serio de afekcioj. Malsanema korpo, 

malfortigata por senmanga dieto kaj ofte venenaj medikamentoj, 

ne povas esti rekondukata al ĝia normala stato per senigeco. 

Precipe la infanoj ne rekaptas ia prokraston kiu estas kaŭzata 

per dietaj kuracadoj."

Profesoro Pozzilli elvidigis, en sia raporto al la Medicina 

Kongreso en Padova, ke estas sensacie observante, litkape de 

tifuloj, la rapidecon per kiu la malsano mildigas dum la influo de 

la Nopochimosin. ĉ iu  kuracisto tiam havas la impreson ke en 

la encimoterapeŭtiko oni malkasis kuracadon kiu estas supera 

eĉ a! la specifa serumo.

Tiu lasta opinio havas specialan signifon, ĉiuokaze per la 

fakto ke ia Nooochimosin, ia ĉioma stomaka fermento, en formo 

de tavoletoj, tre bone konservigas, kaj oni facile povas ekspedi 

ĝin al la plej malproksimaj landoj. Ĝ i antaŭsaoas en la plej 

elmetalaj oojagoj kontraŭ sennombraj afekcioj aŭ kauzas gian 

rapidan resanigon. La organismo ricevas de la Nooochimosin, 

kiu estas tre riĉa de tiu, la plian naturan digestan fermenton, 

same kiel ia imunigantajn substancojn kiuj havas tiom da senlima 

graveco. Tiu klarigas sen ia alia la surprizantajn resanigojn de 

malsanuloj kiuj estis konsiderataj kiel perdataj.

Oni vidas kiel la opinioj de klarvidaj esploristoj tiaj kiaj 

Pettenkofer fine efektivigas, ofte post jardekoj, sekve de hazardo 

kaj de persistaj studadoj. Analogia okazo estas tiu de la mo

derna aviado, kiun Leonardo da Vinci tiom majstre estis antau

vidinta kaj preparinta antaŭ jarcentoj.
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Korespondado
Intersango de objektoj.

Afriko.

C.p*-Town. S-ro Emanuel Hozenstein, «ludanto, Bo* 1148, PM, PI, ga*., baj 
korespondas pri diverse/ («moj k fi., ĉiem respondas.

Argentino.

Bahia B lanca. S-ro V in c e n t Orlando, Str. Darraguaira 259, PM kun rmoj,
amrrikanoj kaj aliano j.

Aŭstralio.

W averley (N. S. Wales). S-ro Brian I>ooley, u n iv e rs ite n a . 39, Murray Str., L ktp. 
spe* ial* kun gestudantoj.

Aŭstrio.

W ien. S-ro Frans Wollmenn, Hegelgasse 14, PM kĉl., ĉeĥoslov akaj Uiii Mie ba I
mii Sani!.

B e l i n d o .

Antverpeno. S-ino Lucattc Faas, Longue rua d'Harantha)s 100, L, P ! bfl kĉl.

/Antverpeno. F-ino I .aon i t  Joukes, Congostraet 44; PK , L kaj P I kĉL (na Belgujo),

Borgerhout-Antwerpen. S-ro Theo Verschueran, 44 Oedenkoven Str., PM.

Kortrijk . S-ro e lse r  Venbierviiet, Wolvansiraat 3, P I hfi, PK , L kĉL, ĉiam raap.

N inove. S-ro L, Cogen, pacjugisto, 52 Drfcve, sin interesas al lingvoj, stenografiaj 
sistemoj, skribhistorio kaj musiknotadoj autonoma kaj aliaj.

Brazilo.

Sao Paulo. S-ro Job, Stuiber, rua Major Diego 7, Estado da Sao Palito, L, P I M i.

Britlando.

Partii*~ Q iaagow . S-ro Aleksondro Struthers, 14 Church Street, P I, L (de oficistoj 
pri la Ukaroj kaj regularoj konireŭ ««Justoj psiloj kaj m aterilo j)

H uli. /Ifbert K. Mepton, DeL da UEA , 89a Greftonstr. sercas korespondantajn per
la gelernantoj de sia kurso; P I, bil, L, kĉl.

Bulgario.

f e r d i n a n d i  Seto. S-ro S. BeĈev, uĉitel, Kemene Rikae, L, PI bei.

Gabrovo. S-ro O . Penĉel, teknikisto, B anska 21, L , P I kĉl., genetojn, lokajn.

Gabrovo . S-ro Ivan Skodroff, junulo, teknikisto, fabriko „Prine-lbiril\ L, P I bfl, 
fo to g ra fa j»  kaj gasatojn kĉl.

Patrfĉ. S-ro M. F i l ip o j  ulica Varo* 342, L, P I, PM M L, gazetojn.

O m tH - P a /  r. S-ro A . D . B o jeg is  P I, pe polmuz akejoj, L pri naturscience.

S tara /.agora. S-ro Georgi Sevov, telegrafisto, desiras an im be lecon  baj pertretojo 
dc Ira f id o j efi vidvinoj el la tuta mondo.

S v , V raĉ . S-ro I Patron*!, komerca bakalaŭro, L, P I kĉl.

ĉeĥoslovakio .

B*kov Nad Jlzerou. S-ro Frauliiek Pytloun, fervojisto, PI, L C ia»  respondas.

B ra tis lava . S-ro B ila  U va» , S ach i M fto  drogerio .S ana* , L, P I, ML

BrO*. S-ro J o . . !  Ballar, Teplitzerstr. 37, P I k e i, PM kan « .r ic ia j filatelistoj. Na 
«endas unua.

D u * , S-ro Rudo!! W .iss, Bilin«r»tr. 549, PM  kun komencantaj kolektantoj.

Holeftov. S-ro D-ro J. Palacky, advokato, PM M L kun progresintaj filatelistoj, 
koresponda» antle. Irante, germana, esperanta. Sendu rekomendite. Respondas 
carta kaj luj.

labion»! nad  O rllcL  S-ro Uustav Orfis, P I M l. pri d iv ena j tamoj.

O lom ouc . S-ro Jose! Taply. mekanikisto, Henslova 21, PI, L M l.

O loraoue. F-ino Marie Pudlovd, (ervoja olii istino, Red. «L drab — odd. V I I / I .
P i • kĉl,

P raha- llorn l Kr{-, /.borovski lo. S-ro Karel Adam , instruisto lernantoj de burga 
lemejo Pasi as korespondadi P I, PM kun 12— 14-jaraj knaboj el nordeŬropaj 
lo udoj kaj alia) lokoj C io cstos tuj respondita.

Praha-I. S-ro Hugo Pressburg, Mŭstek 9 PM, korespondi pri komercaj cirkon
stancoj precipe en monbranĉo sinjora (kravatoj) nur transmaraj.

P raha- I. S-ro Jan Orim , Na F rantiiku  38 II, P I, PK , L kĉl. Certe respondos

Praha 36. S-ro Ferdinand Votrubec, poŝta kasisto, poltoficejo, PK , L  pri p o lu i  
aleroj kĉl. p o l itk is to j ,  *—

Rybnl&t4-Va randori. S-ro Standa Pekaf, instruisto, P I, hfi kĉl. precipe kun fratino j-

M*-Sch&nbarff. $~ro Mas Bittl, Meierhofgasse 17, PI, precipe kun ekstereŭropanoj. 
Certe kaj tuj respondos. ■; .

I! pice. S-ro Richard Weil, numismatikisto, ^ o s lo v a k a jn  PM  kontraŭ papera (ne 
plu valida) Ko .ma mono de la tuta mondo (helpmono dumm ilita ue akceptata).

Opica, S-ro Josef Kulak, Ĉe firmo V. J. Ehi, presejo, P I bli, gelatojn esperante, 
france, angle, germane.

Danm arko,

Sonderborg. F-ino Annalise Pertsch-Jdrgensen, Skolevej 14, L, P I, nepre respondee- 

Sdnderborg. S-ro H. Tobuson, telegrefistc, Jomfrftstien 29, L , PI, nepre respondas*

Egipto .

Port-Said. S-ro Mustafa, State Teiegraphs. Bonvolu skribi nur kiuj vo je jo* tra 
Su era Kanalo >;aj volas renkonti lokajn esperantistojn.

Estonio.

K arva . S-ro R. Raudsepp, laboristo, Krcnholm 17, - 3-a.

T an ino . S-ro J. Rosenberg, korespondas k ĉ t

TaKtta. V. I. Mender, Halde ilin. 27. Interlanda» papermonojn M L, krom Germanujo

•k   ̂ ; Finnlando. §f
H aapam ak l. S-ro K. Ritokanges. arba Tmajstro, PM Jau M ichel 1927 Eŭropo. PI, 

L kĈL esperante, germane, svede.

Kerava. S-ro Ensio Laine, P I M L, PM M L , escepte ĉeĥaj kaj hungare;.

Lo im aa. S-ro Armee Nurominen, L, P I M L , nepre respondas.

Pori. S-ro Toivo Set*!*, Rfliick 19, PM ML, donas PM  de F innlande, Annus, 
lukano kaj K a relio.

W aaaa. S-ro Joachim Buss, fervojoficisto, Palosaari 50, L, P I kun gesamideanoj ĉi.

:" .Franc l ando . '  M  k t |§
Bouio?ne-sur-mer. S-ro E. Bartb*Wmy, 144 rue da Calais, PM puraj nestompito},

de 500 gis 1000, kĉl., rekomendu sendejon.

C o lm ar. S-ro E. Zimmermann, UEA-deL, 9 rue des Moulins, PM  kĉl., ne sendas 
unue, ĉiam  responcas.

Fletiry-lea-Aubrais (O rijan»). S-ro M. Motion, rue de Hermitege, L, P I kun Irael- 
inoj turkaj, persaj, rusaj, asiaj.

Mentftou-Salon (Cher). S-ro Branchu, P I kun ekstereŭropanoj. ĉ ia m  respondos.

Germanio.
B erlin  H 4. F-ino Marga Baomann, Pflugstr. 2, P I, hfi kĉl. Nepre respondos.

B erlin  W IO. C. Walter, Hohenzollernstr. 11. Bonvolu sendi al m i beletejr» PI. b i*  
M i certa respondos, afrankanta la respondbildkarton per novaj f lu g p o lv a  rko}.

Breslau 5. S-ro R. E. Jarosch, Augustastr. 29, P I kĉl. Certe respondos. Memor
igas la ^isnunajn korespondintojn.

Breslau 18. F-ino Lydia Schmidt, Ahornailee 6, L, P I, fotoj kun palmarboj, buvnor- 
kartoj, PM , papermonon kĉl.

Deggendorf-M ŭnchen. S-ro A . Brandi, L , P I kĉL, nepre respondos.

Dresden-A. 19. S-ino Cam ille Ffli th, Cariovitsstr. 26, desiras interlangi ideojn kaj 
PM  kun ĉiuj ascepte el Usono kaj Ceĥosiovokio. Certe respondos.

DfisaeldorL S-ro C . K ii per, Gref-Adolf-Stresse l i ,  fotojn.

GOrlitz, Silezio. S-ro W ilhelm Mahle, kompostisto, Pontestrato 7, I I I , PK , P I, L, 
ĉiam  respondos. Ankaŭ latas korespondadon kon geinfanoj.

G ŭrlitz , Silesio. S-ro Gerhard Langner, UEA-del., Babnhofstrate S, L, P I b il, PM. 
esperantajojn, gasatojn, glumarkojn. Tuj respondon.

GOrlitz , Silezio. S-ino Elise Bodon, Uferstrasse 15, P I, L  kun Asio , A frike, Rus
lando. M ĉiam  respondos.

G ftrlitz, Silesio. S-ro Hubert Neumann, urbo-konstrua ritestro, Leri henstrasse 36, 
sertaa koreepondadon kun negermanoj, precipe in te r te n is  memfaritajn fotogra) 
ajojn, enkeŭ stereobildojn.

lio  b le n x. S-ro Heinrich Lorena junn Priedri c hstrato 56, P I kĉl.

M agdeburg . S-ro Frita Rockmann, komitatano de UEA , Sand tora trasae L I , serĉas 
por siaj ĉirkaŭ 40 lernantoj 12— 14-jaraj konvenan korespondadon su r kon ne
germanoj prefere kun kelkiuj el ekstereŭropoj Undoj.

M o ln i F-ino J. Stiegler, Diether-von-laenburg-Stroto 5, P I, L, e s p e ra n ta jn  bfl.

f Hispanio. ■ J  . -W. ■
Barcelono. S-ro Amodeo Ribero, str. Poaeo dol T ri unio 69-1*, PM kĉl. Respondo 

garantiita.

Barcelona. Pastro Salvedor Este?, etr. Pone y Cellorna 58 (S . A .), „Eaperentiete 
Amikeco*, P I kun Asio . Certe respondos.

Barcelona. S ro Jeime Ciaromunt, Paaeo Triunfo 32, P, N-, nur kun nee l ro pano;
ka j rusoj lertaj.

B arce lona. S-ro Ramon Figuerola, Ayuntam iento de Bercekma, P I kun ameribanoi
kaj azianoj.

Barce lona. D-ro Ramon Torre» Carrera*, kuracisto, str. A ragd 257, kun knroe-
is toj-radiologoj.

Barce lona. S-ro Jos4 M. Terradas, str. Son Raleel 26, U  ba k vendeja, d e ira s
korespondi nur kun A ziano j kaj A frikanoj. Tuj respondos.

Barcelona. F-ino Sara Ullastres, instruistino, Guelba, kon neeŭroponoj, Ameriko,
A zio , Afriko, Oceanio.

M adrid . S-ro Jacinto Martin, C aste lli 3, L, PI pri arko kĉl.

M adrid . S-ro Rafael Martinez, Castello, 2 - Lechorfo, L, P I pri orlo  M i.

O v iedo . S-ro Luis Gercia Fernandez, D iputocidn provincioL L , PM, P I, gos. ktt., 
nepre respondos.

P a lm a  de M allorca . S-ro ftn d r is  Fioi, «U. Parafi! 9, PM kun P anu jo , fcgiptc.
kaj Sud-Ameriko. C iam  respondas.

San-Feltu de G uU o la . S-ro Victor Lluis, C a li .  A d u  9, UEA-d.Ugito, L, P I hti., 
pratipe kua fratulinoj, v idvinoj, tu j respondas.

Sev illa . S-ino ftogetes Jimane* Oliver, Str. Qnevado I I ,  nur PM . P I kaj lotonta!- 
ajo j, korespondas france, hispane kaj esperanto.

Hungario.
B udape s t S-ino Sophia Schvab , Allomfcs utca 7, P I M L

B udapes t S-ro F . KtirBsi, Budaloki a t  16-18, V am. 3, P I, L  kun raviaoroi (the
auditor).

Fegyvernek . S-ro Deziderio FBldes, muetoficisto, L  kei. pri celibato da katolikaj 
pastroj kaj aliaj seriozaj religiaj tamoj.

P4cs. F-ino Ireno Luny4csek, Fei*» V4mh4s u. 68. P I, I M l.

Irlando.
D u b iln . S-ro Hugh Me Huley, 39 F itzv illiam  Square, nur p ri radio M l.

°  S  r°  V*r*  ° ’ RaliC“ n’ «nstruisto, Ormonde flcademy, Ralhm inas, L, PK
r i  bil, gazetojn. Nepre respondas. Temoj instruaj, homercaj, generalaj.

ii ten tu!
Pro granda nombro da anoncoj ne povis

aperi ĉiuj! Ili aperos en Aprila numero.
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Italio.
t  %  •  * m  y' t -  •  * • +  %  0 

S-ro Emanuela Sca tiei, V ia  Coppola 6, de lira* korespondantojn kei., por 
•t ka) aiaj skoltaj lernantoj. L i « t a *  I S-jara ingeniero etadanta kaj pretera* ko
respondi k aa  fraŭlinoj

M ilano. S-ro L  P ia lti, Seneta, r ia  O  i arti 1 «, lerta* korespondantojn por «iaj lern
antoj K — 14-jaraj.

Padova. S-ro Gobbato Tullio, via Fab in i I , PM kei.

Torino (IS ). S-ro Gatti Mario, V ia Saccki IS, PM  k CL, certe in te r ie ro *  kan ja-
bi leaj kaj koloniaj PM.

T ro fa ra ta  (Torino). F-ino Salbo Ciao, likvorlabrikejo, PM , P I kei., certe respondo* 
al Ciuj.

Udine. S-ro U. Pregon#**, V i* Sta i  ion e FFSS, P I bli kĉl., nur kun subskribo, dalo, 
adreso de sendinto.

Venezia. S-ro Guido See chian, SS. Apostoli 5623, PK , L  M L, precipe fotojn de 
esperantaj grupoj. Nepre responda

Japanlando.

Mak oda  te-Hok k kto. S-ro SMgeru Hirobe, 83 Asahimachi, L, P I bn kun ge fra to j 
tiu landa j, interlanda» skribliankojn ((abel) de alumet-skatolo).

n o to . S-ro Takeo K arakara , Denki-kogeku-ke, Kioto Teikoku D e iga ta , PM , P I ML

Maroko.

M elilla . S-ro Vicente Praga Panis, soldato «e Compania de Mar, L, P I M l.

Meksiko*

Tam ptco. S-ro Ernesto E. Guerra, L kun sinjorinoj, fraŭlinoj aŭ seriozaj studantoj.

Nederlando.

A m s te r d a ^  S-ro N. Zilver, Bos H . S. P, 1055, Damrak 95, PM ML

VHssingen. S-ro A . J. v. Dotnburg, Kanaalstr. 36, desira! i nterlandi PM  Svisujo, 
Grekulo, Svedujo. *

: • ’ Pollando. .

r L w d w  IS. S-ro R. Losier, B ioma Janosrskie 29, PM ML 

Soso o w i ec. F-ino G . Levrenhofovne, Czysta t , L , P I bfl M L , nepre respondas.

Rumanio.

A lba  /u lia . F-ino Yrma Gyulay, Str. Murasan 3, P I bli ML

A lba  Ju lia . S-ro Ernesto Schlesinger, P I, L kun hebreoj, skoltoj, prefere fraŭlinoj.

A rad . S-ro A . Weiss. P. A . jancu 13, kun inteligentaj samideanino; pri diversaj 
temoj, lo lo jn kĉl.

Bocsa-Montana. S-ro jozefo Urbanek, Uzina Electrice, P I bfL

B ra lla . S-ro E m ano j C a ti, str. Sft. Petru 23, PM , P I kĉl.

B ucu re iti. S-ro Sam i Zalmanovici, str. Nerva Tratan 58, L kun araba palestinano 
pri socio kaj politiko en Palestino.

Bucureftti. F-ino Eugenie Marcus, str. B isente Udricani 8, L , P I kun ekster- 
europanoj, Is landanoj, F innlandanoj, Rusoj kaj Italoj.

C iu j. S-ro A . K iro ly i, studento, str. 9h . Beritiu 26, L , P I, PM  kĉl.

P e tro leo !. S-ro Josefa Kanduth. Str. N. forga 8, L, P I, gasetojn kun ne-eŭropenoj.

P u l, Transilvania. S-ro D-ro Vasile Antal, advokato, interfanĝas 10— 20 ciga
redojn kaj PM kĉl Sendu la plej bonajn cigaredojn de via lando por m ia kolekto, 

r «ni faros same.

Salaftul-da-Sua, Jud. Hun«doare. S-ro A. Herban, studento, L , PI, PM 200—300, 
ne sendas unue. •

Saar.
£dckw e lle r . S-ro Nie. Donien, oficisto, L, PK kĉl. pri esperantismo, turismo, 

politiko ktp. kun seriozaj esperantistoj.

B re itfurt. S-ro Pau l Oelkrug, oficisto (BUrgermeisteramt), PK , P I pri diversaj tenioj.

Sovetunio.

Leningrada Is-ro S. D . Ivanov, u i. 3 Ju lia IS, kv. 42, P I bfl nur kun Romo, Grekio, ■ 
Turkio, Jugoslavio, Oceanio, nepre respondas.

M oskva. S-ro A . Prager, Postbo* 605, serĉas korespondantojn-fotografistojn k ii 
;por organisi internacian asocion de fotografistoj. Ankaŭ korespondas P I ML

Rostov-na-Donu. S-ro A . Sidorov, Poĉt. jasĉik 347, tiutem aj L, P I kĉl.

Sudslavio.

Sv. Lovrcac (kod. Maribor-a). F-ino Resi Forstner, PI bfl kCL 

Novi Sad. S-ro Stefan Biro, Jovan Aranya 4, PM, PI, hfi kei.

Turkio.
•  —  * i* • —  '  w  *« ■ ’ ’ • • * > • ,  ' . ’ . • • . •. . *

A fd io . S-ro Mustafa R u td i Baj, tajloro. Rue de la Gare, PM , P I bfl kĉi.

Sra y  roa . S-ro Mehmed Gevdet, direktoro de lernejo A l-San{ak, P I, L.
'  x •• ./ ■ * . 1 ’• > •«*. a»  • .

Usono.
* • *" . . • ' /s y  . L  ^  ' * , ' * v  >  r " ’ * ^  • / . a *  ■ * ( *  - < ” * . V  . S  • *•* <"* t -r *  . j

A n ita  (Iowe). S-ro Lyell P . Hadley, fran I o, L, PK  kĉL, prefere kun inoj, fot-aĵoj.

B uck land , USA , Mass. S-ro Warren Gould, matemat. instruisto, PK , L  kun eŭropej 
instruistoj pri metodoj de matem. instruado en altlernejo.

F lio t (M ich.). S-ro Saul J. Jeff*, 121 Grace S t , Del. de U EA , L, P I kĉl. pri religiaj
- ka) akonom iaj problemoj, esperantejo;^ Certe respondos.

F lia t  (M kh .). S-ro Denton Hoeking, 1657 Indiana Ave., L , P I M l.

F ila i (M ich.). S-ro WilUam W . Ham ilton, Route 3 Western Road, L, P I M l. Certe 
respondos.

Pllttt (M id».). S-ino Aurelie Heinz, 45l i  Brunsvrick Ave., L, P I kĉl. Certe respondos.

Filai (M id i.). S-ro Joseph BLackington, 1641 Beach S t ,  L , P ! kĉl. C iam  respondos. ^

F lin t (M id i.). S-ro Noah Spruce, 714 Stockton SL, L, P I kĉl. kun seriozaj sam
ideano). Nepre respondos.

F lin t (M ichi. S-ro Em il Jakake, 9W  Eest Secoad SL, PM , ne respondos al bagateloj 
kaj ne akceptos me I va lo re jn specimenojn. ? l f e  |

M itche ll, S.-Dak. S-ro S. H . Gribbons, Faith Home, pri Nova K ristan is»#  M U  
nepre reapoades.

Mew York. F-ine K . Beras, 260 82 nd Street, Borough of Braekljm , P i, P M  k m  
Asio , Afriko, Sed* Ameriko. .

P h ilade lph ia , Pa, S-ro Frank L. Fernback, 4817 Beaumont Ava., P I, L M l., aaka t
I  deziras adreson de S-ro Teodoro Yefimov (Ruslando). ^

P h ilade lph ia , Pa. S-ro Hanrv W . Metre!, UEA-deL, H igh School for Boys. P inia* 
West, L , n  M l., sarĉes korespondantojn por sia) lernantoj 15—20-jara j.

P h ilade lph ia , Pa. S-ro Julius Kean, 4933 W a!nut Str , L , P I M l . £ § |  ,

P h ilade lph ia , Pa. S-ro V ilhelmo S. Bradley, fracio, instruisto, 113 North 59 a Street, 
L, PK  ktp. kĉl. pri instrumetodo, disciplino en lernejoj, organizo de Junula R u fa  
Kruco, Esperanto-geinstruista movado, iuterftango de libro j kaj gazetoj ktp. Skriba 
esperante a t i angle, ĉiam  respondas.

Petoj kaj Proponoj
Internacia Komerco.

Adresaro de F ila te listo j, kita m il adresoj, ankoraŭ ne aperis pro nesufiĉa nombro 
de mendintoj. M i sincere dankas al delegitoj k iu j afable liveris al m i la adresojn. 

? Proi. Miecz. Sygnarski, Kordeckiego 19, Bydgosscs.

A dres£an$o. S-ro Emanuel Rozenstein, Bielystok, Pollando, elveturis Afrikon kai 
denove interlanda» PM, PI, gazetojn, monojn, monerojn kaj korespondas pri d i
versaj temoj M l. Nepre respondas. La nova adreso: P . O . Bo* 1148, Cape-Toern,
Afriko.

Adresdan&o. S ro C ortis  petas pardonon de sie}1;korespondentoj, baldaŭ li re
spondas al Ĉ iuj; lia nova adreso: T. C ortis  B a rb u s  str. San 
Madrid 8.

Bernardo 24,

Adreaftan&oj. Bonvolu noti novajn adresojn en Lyon; Esperanto-Oficejo, I rue 
Hippotyte F land r io  Lyon (I ar), G rupo Esperantista de Lyon, sekretariino S-ino 
Far tre», sama adreso, delegitino de UEA.

A rtan  rem em ora lon  al la 20-jara jubileo de Loke Societo de G E A  en Dresden vi 
ricevos kontraŭ alsendo de 50 cen t (0,40 RM  germ.). Adreso: Dresden-A. f,

*  Struvestr. 40. ■£

A rte farita j lin g v o j. K iu posedas aŭ konas mondlingva jn versojn, alia jn  o l liu j de 
la nomaro en Oficiala Jarlibro 1925, bonvolu komuniki precizan titolon, aŭtor- 
nomon. formaton, pagonombron. K iu  sclas pri n e p u b lik a j reformprojektoj aŭ 
novaj lingvoj elpensitaj bonvolu informi — por helpi grandan laboron pri Ĉiuj 
mondlingvoj. Helpinto ricevos presitan katalogon de mondlingvoj. Adresu: 
Bibliografia Servo de UEA , 12 JM . du Tbldtre, deneve, Suisse).

ArtpodtkartoJ. Bankoficisto Arno Paul, Zeulenroda (Thflr.), Sparkesse» Germanujo, 
havas 1500 novajn eripofttkartojn kaj deziras intertangon kun la tuta mondo. 
Respondo certa.

B lindu lo j. A lm anako porblindula, tutmonda jarlibro, estas eldonota. Ni tre petas 
sendi fak-informojn pri b lindula m ovado en via lando. A liaj gazetoj bonvolu 
represi. Adresu al la prezidanto de la Universala Asocio de O lindaj Esperant
istoj; S-ro J. BenlaKar, World Union of Asso*:. for the B lind, 455 West 42 nd 
Street, Ncw York, USA.

^Devoj de  la  HomoM, Le Laborista Esperanto-Grupo en Genova sciigis, ke restas 
ankoraŭ m alm ultaj ekzempleroj de tiu fama verko de Mazzint, tradukita en Es
peranto. K iu ĝin deziras ricevi, bonvolu pagi almenaŭ sendkoeton de 1.50 liroj 
po ekzemplero. Delegitoj estas petataj trovi plurajn personojn por opa trans- 
— do, Skribu ais S-ro E. Managlia, Casella 922, Genova, Italio.

V - .

Filatelio. S-ro G . Knapp, Otterbach. Rheinpfels, Germanio, PM, ankaŭ Saa r-ajn.

Filatelio. Tiuj, k iujn nur indaj PM kontentas, sendu ai mi 50—500 bonajn PM de 
tĵ Ciuj landoj «m inim um a valoro 50 fr. laŭ Yvert 1927) por ricevi « n v e t o r a jn  PM 

el Ang lu jo  kaj kolonioj. S-ro S. Moore, 48 Bamsdale Rd., London W. 9.
.a ..a -

G ra molon-DI sko] en Esperanto parolitaj de D-ro Privat. Petu detalojn senpage 
Ĉe la Brita Esperantista Asocio, 142, H igh Hoi boro, London W . C l ,  Anglujo.

.«Homara Interkonsento*4 serĉas en diversaj landoj oficistojn kaj oficistinojn, kiuj 
senpage akceptas formi grupojn de «Tutmonda Interkonsento de la Oficistoj*. 
Adresu al S-ro K . Bebrle, lleH g s tr . 35, U, Berlin O  112, Germenio.

Japan io . Malgrand-landanoj, sendu a l mi P I nepre bfl, kun pejzago), kostumoj, 
tipo j karakteraj: rekompence mi nur unufoje sendos japan-esperentistan gazeton. 
Velides nur dum  1927. S-ro S. Wakamatsu. 1-41 , Kamezaerectio, Honjo-ku, Tokio.

Komercan reprezentadon de bonaj artikloj por importo en AŬstrion serĉas fidinda 
kaj sperta komercisto Viena. Unuaklasaj referencoj laŭdezire povas esti donitaj. 
Eksterlandaj firmoj, k iu j volas siajn produktojn enkonduki en V ieno ka) Aŭstrio 
sin turnu al S-ro Ludsrig Poi I ak, Wien l l i ,  Oberzellergesse 8, Aŭstrio. Korespondo 
engle, france, germane, itale, hispane, ruse kaj esperente.

Kom ercan reprezentadon por ĉiu j varoj serĉas S-ro Natalio Partenas, str Hinieste 21, 
' Sevilia, Hispanio.

Korespondado. Gekorespondantojn el la tuta mondo desiras Woodseatsa Esperente 
Rondo. In te r te n is  L, PK, gas.
Gardner, 35, Moor View Roed, W«
Rondo. Intertanĝos L , PK, gazelojn, propagandilojn ktp. Adreso: Cyril W.

'oodseats, Sheffield, A ng lu jo .

M alnova) num ero) de «Esperanto* 228—231 estes servataj. Proponojn kun preso 
sendu a l:  S-ro T. J. G u  dritte, Plaisance, Ciaremont Gardena, Surbiton, Anglujo.

M ilitp e rd is . K iu scias, kie estas S-ro M a* Langberg, naskita 1887 en Cernenti, 
m ilitkaptita 1915 ĉe Prsemysl, lokite en Beretovsk-Perm, poste en Kemen-Tomskoj 
gub. Skribu a l: S-ro Speriing, Merzergesse 52-7, W ien III.
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J l o v o d k i m o s i n

estas nediskuteble unu de la plej interesaj eltrovoj, kiu havas plej grandan generalan grav
econ en la terapeutika apartenado. Ĝi estas natura preparaj kaj absolute nemalutila, indikata 
por suĉinfano kiel por la maljunulo, de escepta kuraca potenco por la tiom nombraj asimi
lada) kaj renaj malsanoj, kazoj de infektoj kaj de febroj. Pli ol iu alia preparaj ĝi estas 
indikate por la taga kaj daura uzo en multaj flankaj afekcioj kiu ofte estas malfacile tolereblaj:
hemokranio, malbona digestado, senapetiteco, sendormo, malnutradeco, 
gripoj, hautaj malsanoj ktp. kaŭzataj pro funkciaj stomakaj kaj intestaj perturboj.

N O V O C H 1 M O S IN , Ia natura Ĉioma stomaka fermento 

igas la organaron junan kaj viglan en lia v iva batalo.

Neŭtraligante la venenojn kiuj formigas en nia korpo, ĝi subtenas kaj pligrandigas natur
maniere niajn proprajn kontraŭstarajn fortojn.

Angla, franca, germana, hispana kaj itala literaturo laŭ mendo. — Por la landoj sen depon- 
tenantoj la fabrikejo liveras afrankite kiel registritaj specimenoj (maksimume 8 flakonoj por 
paketo) je prezo de Sii. 3/---d. Ĉiu originala flakono je 50 tavoletoj, pagota mendante.
Dozo 3—6 tavoletoj tage. — — Rekomendata de m ultaj medicinaj aŭtoritatoj.

S o la  fa b r ik a n to  t

CHIMIQUE LUGANO
T a lc g r .  a d r a a o i  S p o h r  L u g a n o

(B o n v o lu  lo g i  la  r ila ta n  a rtiko le ton .)

La plej malnova, la plej lukse ilustrita, riĉenhava

gazeto esperantlingva estas

Internacia monata gazeto
16-32 paga. 27X19 cm.

jara abonprezo: 25 aii 30 Ir. ir. laŭ landoj

55 Rue de Vaugirard, Paris VI
Specimeno kontraŭ respondkupono

Supera franca vino de

Chateau Poujeaux<

(Gironde, Franclando)

Pierre Marly, posedanto
membro de «.Esperanto de Commerce*4

Rekta sendo de la produktanto
a l la konsumanto

M T  R lp re z e o ta n to j s e r ĉ a ta ) !  ~ W I


